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Skolsituationen för elever med betyget MVG i matematik. 

En fallstudie av fyra elever i grundskolans årskurs 9. 

 

Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka skolsituationen i matematik för elever i högstadiet 

med betyget MVG i matematik. Syftet är också att studera hur stöd och stimulans för pojkar och 

flickor med MVG i betyg ges och upplevs. Begreppet matematisk förmåga diskuteras och ställs mot 

bakgrund av de olika definitioner som finns. Studien har genomförts med öppna observationer och 

ostrukturerade intervjuer i form av enskilda samtal med fyra utvalda elever. Resultaten visar på att 

skolan inte tillräckligt tillgodoser elevernas behov av stöd och stimulans i de kommunikativa 

aspekterna av matematikinlärning samt att skolan lär eleverna att lära sig själva. Resultaten visar 

också att skolan stärker viss rådande genusordning i undervisningen samt att tävlingsmoment och 

rollen som hjälplärare till kamrater är starka inslag i de observerade elevernas vardag. Vidare lyfts 

fram att alla elever i skolan, även elever med höga betyg, behöver stöd och stimulans i 

undervisningen för att fortsätta utvecklas matematiskt. 

Nyckelord: matematik, förmåga, skolsituation, MVG, kommunikation 

 

Abstract 

The purpose with this paper is to examine the school situation concerning the subject Mathematics 

for pupils with the grade A in Mathematics in secondary school. My purpose is also to study how 

support and stimulus for those pupils are given and perceived. The term “Mathematical ability” is 

being discussed together with various definitions of the term. The study has been carried out 

through open observations and unstructured interviews. Four students were chosen for individual 

conversations. The results reveal the school’s inability to meet the students’ need for support and 

stimulus in the communicative aspects of learning Mathematics. On the other hand, the school 

encourage students to be able to teach themselves. Furthermore, the results show that the school 

enhances a certain established gender order in teaching and that competition is a factor as well as 

the roll of aiding others in a form of a “tutor.” It is further emphasised that all students, including 

students with high grades, are in need of support and stimulus in the learning process to be able to 

show continuous progress in Mathematics.  

Keywords: Mathematics, ability, school situation, the grade A, communication.  
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1. Inledning 

 

För åtta år sedan började jag arbeta som matematiklärare vid grundskolans senare år. Där slogs jag 

av att nästan alla resurser gavs till de elever som hade svårigheter att lära matematik av någon 

anledning. Det kunde vara inlärningsproblem eller sociala problem som utgjorde hinder för 

lärandet. Eleverna som behärskade matematiken och som hade matematisk förmåga fick sällan eller 

aldrig ta del av extra resurser i form av specialpedagog eller speciallärare. De lämnades ofta att 

klara sig själva och att agera som hjälplärare till sina kamrater. De fick vanligtvis räkna vidare i sin 

egen takt och komma och fråga om hjälp, om och när de behövde, de fick sällan extra stöttning och 

utmaningar som passade deras nivå och intresse. Mina intryck var att många elever med fallenhet 

för matematik tyckte att matematiklektionerna och matematikundervisningen var tråkiga och 

enahanda, och att de inte fick den utmaning och stimulans de hade behövt. Fler intryck var att 

intresset för matematiken minskade under högstadieåren bland dessa elever, att flickorna lägger ner 

mer tid på att redovisa sina uppgifter än pojkarna och att flickorna arbetar som de tror att läraren vill 

ha det och allmänt uppfattas som mer ambitiösa. Dessutom var min uppfattning att flickor krävde 

mindre hjälp av läraren och att det även gällde flickor med matematisk förmåga. Min syn var också 

att elever med föräldrar som prioriterar skolan bättre klarar målen, och att den dolda läroplanen 

bättre hanteras av flickor. De klarar bättre av att vänta på sin tur, att sitta stilla långa stunder och 

arbeta självständigt. 

 

Europarådet utfärdade rekommendationer till medlemsländerna redan 1994 att barn med särskild 

begåvning också har rätt till särskild undervisning, men varnar för särbehandling och menar att en 

pedagogik utvecklad att ge alla elever stöd vore lämplig. Idag får de oftast inte det utan de flesta av 

skolans resurser går till de barn som har svårigheter med matematik av olika anledningar. Det 

stämmer dåligt med vår läroplan som säger att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven ”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga” (Werner 2005). I det Svenska högteknologiska samhället behöver vi kompetenta 

medborgare och grunden för dessa läggs i skolan. Intresset för matematik börjar för många elever i 

tidiga år och skolan har ett ansvar att vidmakthålla och utveckla det matematiska intresset hos 

elever. 

 

I detta examensarbete vill jag undersöka och belysa elever med betyget MVG i matematik och deras 
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behov av fortsatt bildning i skolan. Genom att börja diskutera dessa frågor bland pedagoger och 

skolledare kan en förändring växa fram. Alla elever bör lyftas och utvecklas, även eleverna som är 

högpresterande och som traditionellt anses klara sig utan extra hjälp. Jag har valt att ur ett 

observatörsperspektiv se hur skolsituationen ser ut för elever som uppnår betyget MVG i 

matematik, hur skolan ger stöd och stimulans. Observationerna har kompletterats med intervjuer för 

att ge förståelse och fördjupa det observerade. I observationerna har jag också valt att samtidigt 

studera flickors och pojkar ageranden och aktivitet i klassrummet dock inte primärt. Anledningen 

till det är mitt intresse för hur det kommer sig att fler flickor uppnår det högsta betyget än pojkar 

(Siris, Skolverket hämtat 20110104). 
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2. Teori 

 

Examensarbetet belyser elever med betyget MVG i matematik och deras situation i 

matematikundervisning. Allt som sker i klassrummet är påverkat av och påverkar sammanhanget 

det sker i. Till exempel deltar eleverna i en matematisk gemenskap där de hjälper varandra med att 

förklara uppgifter. För att kunna föra en diskussion kring studiens resultat behöver vissa idéer och 

begrepp presenteras. I den teoretiska delen kommer därför först en kort redogörelse för den svenska 

grundskolan och hur den styrs via olika regelverk, för att därefter visa på hur lärande av matematik 

sker individuellt och socialt, samt hur elever lär sig bli matematikelever. De observerade elevernas 

situation är beroende av föreställningar och rådande normer i samhället såsom genus och 

undervisningsstöd och även dessa lyfts fram i teoriavsnittets senare del. Därefter diskuteras olika 

metoder att organisatoriskt och pedagogiskt stimulera elevers utveckling. Begåvningsbegreppet är 

mångfacetterat och används olika i olika sammanhang och ett förtydligande och förklaring för 

denna studies användning av begreppet avslutar teorikapitlet. 

 

2.1 Grundskolan och dess regelverk 

Den svenska grundskolan är idag nioårig och varje termin får eleverna skriftliga omdömen av 

undervisande lärare där elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling beskrivs. För de fyra 

sista terminerna i grundskolan, år 8 och år 9, får eleverna dessutom ett betyg i varje skolämne som 

ska spegla den kunskapsnivå de befinner sig på. Betygen har följande indelning, Godkänt (G), Väl 

godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG), samt ett streck där underlag för bedömning saknas 

eller underkänt. För elever som uppnår betyget MVG i matematik finns kriterier beskrivna i 

kursplanen för matematik som skall vara uppfyllda, förutom de kriterier som gäller för godkänt och 

väl godkänt betyg. Kriterierna för de olika betygen är uppbyggda kring olika kvaliteter. Begreppet 

kvalitet är problematiskt då det dels kan stå för skillnader i art, dels skillnader i grad och 

betygsskalan bygger på en värdehierarki av kvaliteter (Selghed 2006). Huvuddragen av kvaliteterna 

för betyget MVG är att eleven skall formulera, värdera och jämföra olika lösningar. De ska visa 

säkerhet och välja lämpliga räknemetoder. De ska utveckla och generalisera problem och redovisa 

lösningar med korrekt matematiskt språk. Dessutom skall eleven ta del av andras argument och 

själv framföra idéer samt reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv enligt 

kursplanen i matematik (Werner 2005). Det är undervisande lärares bedömning av elevers 

kunskaper som avgör vilket betyg elever ska få. Till hjälp finns också det nationella provet i 
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matematik som genomförs under sisa terminen i år 9 som består av tre delar varav en är ett muntligt 

delprov som genomförs i grupp. Undervisande lärare ska ta all tillgänglig information till hjälp om 

en elevs kunskap i matematik i sin bedömning och betygssättning. 

 

Skolplikten är inskriven i skollagen och innebär att en elev ska delta i undervisning och närvara vid 

lektioner. En elev som redan har godkända kunskaper i ett ämne kan därmed inte utebli från 

undervisningen, utan skolan ska då anpassa undervisningen till en nivå som utvecklar eleven vidare. 

 

De regelverk som finns för skolan i form av skollag, läroplaner och kursplaner gäller för alla elever 

i alla skolor i Sverige. Där står uttryckligen att alla elever ska ges möjlighet att utvecklas efter sin 

egen förmåga. Undervisningen ska anpassas till varje individ och dennes förutsättningar och den 

ska främja elevens kunskapsutveckling och lärande. Dessutom ska skolan sträva efter att eleverna 

utvecklar sin lust att lära och att de utvecklar sitt eget sätt att lära. Det är viktiga egenskaper för 

fortsatta studier och för kommande yrkesverksamma liv.  

 

Skolan har en skyldighet att ge alla elever möjligheter till fortsatt lärande, och det står i Lpo94 

under kapitlet 2.2 Kunskaper, att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever 

som har svårigheter, även att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov 

av särskilt stöd. Betydelsen av det blir att samtliga elever bör uppmärksammas och hjälpas eftersom 

alla elever vid något tillfälle har behov av särskilt stöd, såväl elever med inlärningsproblem som 

elever med goda inlärningsmöjligheter.  

 

2.2 Lärande av matematik ur ett individuellt perspektiv 

Man kan se på lärande ur flera olika perspektiv, exempelvis individuellt eller socialt. Beroende på 

vilket sätt man för tillfället studerar matematikundervisningen kommer olika perspektiv att belysas. 

Något perspektiv kan dominera vissa lektioner och inslag av andra perspektiv kan lysa igenom i 

andra situationer. Lärande kan ses som en samverkan mellan flera skilda perspektiv varav det 

individuella eller sociala är några.  

 

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet 

och intuition” (Werner 2005:132). All matematik innehåller dessutom abstraktioner i olika nivåer. 

Barn lär sig matematik från det konkreta till det abstrakta genom att först studera verkligheten och 

sedan successivt övergå till ett matematiskt symbolspråk. Eleverna måste också ges möjlighet och 

tid att reflektera över sina matematiska aktiviteter för att kunna förankra kunskap. Det egna 



5 
 

samtalet, det tysta inre samtalet, blir en plattform för denna reflektion där läroboken kan vara en 

hjälp till denna kommunikation (Engström 1998). 

 

Ett konstruktivistiskt synsätt på lärande bygger på psykologen Piagets kognitionsteori vilken säger 

att ny kunskap skapas med individens tidigare erfarenheter då dessa ger mening och förståelse åt det 

nya, assimilation. Tidigare uppbyggda strukturer skapar innehåll i kommande konstruktioner 

(Engström 1998). När det inte går att insortera nya erfarenheter i redan existerande strukturer inleds 

en omstruktureringsprocess med målet att lösa den kognitiva konflikten. Den nya kunskapen 

orsakar omförhandling av det tidigare kända och en begreppslig förändring hos individen, 

ackommodation. En viktig faktor för ackommodation är den sociala omgivningen då den mest 

betydelsefulla källan till störningar är interaktionen med andra där antaganden ifrågasätts och 

förklaras (Engström 1998). Men även i denna sociala interaktion finns det en individuell dimension 

då interaktionen påverkar individens kognitiva utveckling. På motsvarande sätt kan man betrakta 

individuella processer ur ett socialt perspektiv, till exempel i studier av hur elever arbetar med att 

läsa exempel och förklaringar i läroboken och hur de löser uppgifter. Lärande och lärandeprocesser 

har alltså både en individuell och en social dimension, men för att klargöra vad lärandet handlar om 

i en viss situation kan det vara fruktbart att fokusera ett perspektiv i taget.   

 

2.3 Lärande av matematik ur ett socialt perspektiv 

Ett situerat perspektiv på kunskap och lärande menar att enbart den kognitiva processen inte är 

tillräcklig utan även sociala processer styr kunskapandet. Huvuddragen av det situerade 

perspektivet innebär att kunskapande sker i sociala praktikgemenskaper vilka beskrivs som grupper 

med människor som skapar och delar erfarenheter och kunskaper med varandra och som dessutom 

påverkar varandra och utövar inflytande på varandra (Stadler 2009, Wang 2008), där deltagaren 

strävar efter att bli en kompetent deltagare i detta sammanhang (Lave & Wenger 1991). De sociala 

praktikgemenskaperna är inte konstruerade av tid eller plats utan deltagarna förenas genom ett 

gemensamt syfte, mål eller tillhörighet. För att bli en kompetent deltagare i praktikgemenskapen 

som en matematikklass utgör, måste eleven förhålla sig till och lära sig de normer och processer 

som gäller i just det sammanhanget (Stadler 2009). Lärande och deltagande i en praktikgemenskap 

blir sammanknutet till just det sociala sammanhang som individen deltar i och de kunskaper som 

tillägnas en person i en praktikgemenskap, sett ur ett situerat perspektiv, blir inte nödvändigtvis 

användbara i andra sammanhang då de allt för nära är sammanknutna till situationen och 

personerna i gemenskapen (Stadler 2009). Situationen är styrande både för hur lärandet sker samt 

vad som lärs, och det kan därför variera mellan olika tillfällen och sammanhang vad eleven 
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verkligen lär sig (Skott m.fl, 2008). Deltagandet i praktikgemenskapen är inte alltid valt av 

individen, utan individen blir medlem genom att finnas i gruppen eller klassen. Det innebär 

dessutom att en deltagare inte kan avbryta sitt deltagande när och om den vill då den är styrd av 

skolplikten och den klasstilldelning som gjorts. Deltagaren bidrar till gemenskapen och till de 

sociala mönstren med allt den gör, säger och förmedlar (Stadler 2009, Skott 2010) varav vissa 

mönster är matematikinlärning, andra mönster är hur en matematikelev beter sig. Skott säger att det 

uttryckligen handlar om hur frågor ställs, vilka svar som förväntas och ges, hur svar och lösningar 

utarbetas och förfinas samt när ett svar anses fullständigt i gemenskapen (Skott 2010).  

 

Varje elev som kommer till en högstadieklass har sedan tidigare erfarenheter om hur en 

matematikelev bör vara, vilka kommer att prövas och omförhandlas i den nya praktikgemenskapen 

där andra individer och normer också styr. De enskilda individerna kommer tillsammans med 

läraren att skapa sociomatematiska normer, det vill säga normer som specifikt handlar om 

matematiklärande, som blir gällande för just denna praktikgemenskap, matematikklass (Yackel och 

Cobb 1996). Normerna och processerna är ständigt närvarande, pågående och dynamiska och 

omkonstrueras och omförhandlas kontinuerligt, till exempel när ett nytt begrepp introduceras eller 

när en ny elev kommer till klassen. Den nya eleven kanske inte följer de sociomatematiska normer 

som finns, och resultatet kan bli att normerna omförhandlas eller befästs för hela 

praktikgemenskapen. I praktikgemenskapen kan deltagarna eller medlemmarna fördjupa sina 

kunskaper genom diskussioner och möjlighet till nyskapande finns (Wang 2008), och i dessa 

gemenskaper skapas medvetenhet om olika sätt att tänka samt respekt för olika tänkanden. Läraren i 

en praktikgemenskap har stort inflytande i normskapandet och vilka sociomatematiska normer som 

etableras. Många lärare anser att de ska ha en passiv roll i klassrummet men undersökningar visar 

att en lärare aldrig är helt passiv, elever tar ständigt intryck (Yackel & Cobb 1996). I en 

praktikgemenskap är läraren starkt bidragande till de sociomatematiska normer som bildas och 

elever kan inte lämnas ensamma att själva konstruera sina förståelser då de riskerar att inte 

uppmärksamma de kommunikativa aspekterna av matematiken (Yackel & Cobb 1996).  

 

De sociomatematiska normerna och processerna som skapas i en praktikgemenskap påverkas också 

av yttre faktorer, samhällets normer om vad som är accepterad kunskap. Ytterst finns dessa 

nedtecknade i skolämnenas kursplaner i form av uppnåendemål och kriterier för de högre betygen, 

VG och MVG, och de påverkar situationen och praktikgemenskapen genom lärarens planering och 

undervisning samt genom elevernas uppfattningar omkring dessa normer. 

 



7 
 

Modern pedagogik, liksom en konstruktivistisk syn på lärande, påpekar vikten av att den lärande 

själv ska vara aktiv och konstruera sina kunskaper och förståelsestrukturer med hjälp av interaktion 

med omgivningen och de omgivande individerna. Kommunikation och samtal spelar en väsentlig 

roll i matematikinlärning där varje elev utvecklar en personlig kunskap om språk, matematik och 

logik (Engström 1998). Det är dock inte tillräckligt att läraren pratar med eleverna för att förmedla 

kunskap. Ett dubbelriktat deltagande måste till för att pröva, korrigera och validera personlig 

kunskap. Dessutom blir de individuella tolkningarna allmänna då de uttalas och framförs och 

gemensamt bekräftas och fastställs. 

 

2.4 Genus i skolsituationen 

Det framkommer i studier att pojkar och flickor lär sig på olika vis i skolan. Wester & Jonsson 

(1998) beskriver dessa skillnader där flickorna mer tenderar att lära in konkreta strategier vilket kan 

medföra sämre förståelse av viktiga grunder och teorier. Pojkarna skaffar sig en bättre förståelse för 

begrepp och fenomen och klarar sig därför bättre högre upp i skolsystemet. Det har visat sig att 

pojkar bättre klarar problemlösning än flickor (Wester & Jonsson 1998) tack vare bättre 

begreppsförståelse. En förklaring till denna olikhet ges i att flickor och pojkar uppmuntras att lösa 

problem på olika sätt och att de behandlas olika i klassrummet.  

 

En annan skillnad är att pojkar tar sig större friheter än vad flickorna gör och de ger mer fria 

kommentarer i undervisningen utan att ha blivit tillfrågade av läraren. Flickorna följer istället 

oskrivna regler och konventioner och räcker upp handen innan de tar till orda (Wester & Jonsson 

1998, Staberg 1992). Under grundskolans senare år förstärks flickors roll att vara ansvarsfulla och 

hårt arbetande och pojkars roll till att vara lekfulla och mer tävlingsinriktade (Staberg 1992) och 

lärarna relaterar pojkars framgång till skicklighet och flickornas till hårt arbete (Fennema 1994). 

Lärare tänker dessutom mer på pojkarna än på flickorna då de undervisar vilket kan medföra än mer 

uppmärksamhet till pojkarna (Fennema 1994), och lärarna känner också bättre till vilka de duktiga 

pojkarna är i klassen än flickorna, trots att de anser att egenskaperna som definierar en duktig elev 

är desamma. Ytterligare ett problem som kan uppstå för flickor är att de löser uppgifter så som de 

tror att läraren vill ha dem och i och med det undertrycker sin egen fantasi och originalitet 

(Wahlström 1995), och riskerar att fastna i färdiga lösningsstrategier. 

 

Ytterligare skillnader är att pojkar får mer uppmärksamhet än flickorna i ett klassrum, och att de 

högpresterande pojkarna får mer uppmärksamhet än övriga pojkar. De högpresterande flickorna får 

dock allra minst uppmärksamhet (Svalerud 2005). Det bekräftas också från Skolverket som säger att 
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bland de högst presterande eleverna upplever flickorna att de inte får så mycket uppmärksamhet 

från lärarna (Skolverket 20100513). De sociala och kulturella förväntningar (vardagsföreställningar) 

som är knutna till det egna, men också till det andra könet säger att flickor ska vara söta, snälla och 

hjälpsamma och gärna vara hjälpfröken i klassrummet, medan pojkar ska vara dominanta, aktiva 

och kräva uppmärksamhet (Svalerud 2005).  

 

I Sverige 2010 där demokrati och jämlikhet är något samhället ständigt strävar efter, är det för 

många en självklarhet att pojkar och flickor ska behandlas och ges lika förutsättningar samt fostras 

könsneutralt. De ska bedömas på lika grunder, ges lika stort utrymme i undervisningen och de 

stereotypa könsmönstren ska motverkas. I skolans läroplan står under rubriken ”Skolans värdegrund 

och uppdrag” att utrymme skall ges för elever att utveckla förmågor oavsett könstillhörighet 

(Werner 2005). Det betyder att flickor och pojkar med matematisk förmåga ska stimuleras och 

stödjas i den dagliga undervisningen och verksamheten. Dock inte givet att det alltid ska ges lika 

stöd och utmaningar, då läraren ska ta hänsyn till elevers olikheter och intressen samt att olika 

bakgrundsfaktorer hos elever ska vägas in. Undervisningen och stödet ska dock vara likvärdigt 

elever emellan. 

 

2.5 Individualisering, acceleration och berikning 

Lärande kan ses ur olika perspektiv som ovan beskrivits. För att kunna tillgodose elevers olika 

behov behövs planering och en organisation i klassrummet som aktiverar och stimulerar lärandet. 

Detta kan se ut på olika sätt och vanliga metoder är att individualisera och accelerera 

undervisningen samt att använda sig av berikande uppgifter. 

 

Individualisering är ett sätt att anpassa undervisningen till den enskilda elevens förutsättningar och 

behov och att stimulera den närmaste utvecklingszonen en elev befinner sig i. Psykologen Vygotskij 

som var verksam inom utvecklingspsykologi och pedagogik, menar att individens lärande sker i 

socialt samspel med andra och förklarar begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som en zon 

där individen kan utvecklas med hjälp av en mer kunnig person och som ger betydelse mellan en 

elev och dess framtid, det område som ligger något över den nivå av förståelse eleven för tillfället 

besitter. Det betyder att en elev som ligger på gränsen av sin nivå och som ska utmanas intellektuellt 

behöver stöd och samtal för att komma vidare (Illeris 2007).  

 

”Det är sådana perioder i lärandet då vi är i färd med att lämna vår 

nuvarande förståelsenivå, vilket visar sig genom att vi kan utföra 
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nästa nivås uppgifter med hjälp av föräldrar, kamrater eller lärare. 

Det gör att vi senare klarar dem helt självständigt och då är uppe på 

denna nästa utvecklingsnivå.”(Egidius, 2005:54) 

 

Det finns andra sätt att genomföra individualisering och för elever med matematisk förmåga 

förordar Europarådet undervisning i vanlig klass men att den ska utvecklas till att ge mer stimulans 

för dessa elever (Wistedt 2003). Hur utvecklingen ska bedrivas och hur stimulansen ska ges nämns 

inte. Det kan man däremot se i Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik 

(Skolverket 2003), där framgång diskuteras genom varierad undervisning, matematisk 

kommunikation samt elevernas delaktighet. Wallby m.fl. skriver i Elevgrupperingar- en 

kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning (Wallby 2001) att forskningen inte är tydlig 

på om nivågruppering ger ett bättre resultat för eleverna. Eleverna med matematisk förmåga kan ha 

fördel av en gruppering men det innebär att de får en annorlunda undervisning och att det är det som 

ger den positiva effekten, inte grupperingen i sig. Den annorlunda undervisningen förklaras 

innehålla just det som Skolverket nämner, variation och kommunikation. Ytterligare en effekt av 

nivågruppering är att de som lämnas kvar anser sig själva som obegåvade. De känner låga 

förväntningar och presterar därefter. Störst skada tar de normalpresterande eleverna. Dessutom kan 

det leda till arrogans och elitism i den utvalda gruppen (Winner 1999). 

 

Inomklassgrupperingar har dock visat sig effektiva. Det betyder att klassen grupperar om sig inför 

varje nytt område och att förkunskaperna mäts av inför grupperingen (Wallby 2001) genom 

exempelvis en fördiagnos. Denna arbetsmetod tar en del tid i anspråk av läraren då eleverna ska 

diagnostiseras ofta, men kan ändå på sikt vara tidsbesparande vid bedömningsarbetet (Löwing & 

Kilborn 2002). 

 

Det finns andra sätt att ge elever utmaningar och en är att accelerera. Det vill säga att eleverna får 

möjlighet att börja skolan tidigare eller att hoppa över årskurser. Winner (1999) argumenterar både 

emot och för denna form. Argumenten mot accelerering är att barnen inte får chans att vara barn. De 

kommer att sakna vänner och möjligheter att socialisera sig. Argumenten för är att barnen ändå inte 

känner sig lika sina jämnåriga kamrater och det sker således ingen socialisation i alla fall, de har 

inte samma intressen och blir ändå utanför (Winner 1999).  

 

Ytterligare en definition av accelerering i skolan, innebär att man tillåter barnen att räkna vidare i 

sin egen takt utan att behöva invänta sina kamrater. Antingen sitter de tillsammans med kamraterna i 
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klassen eller så är de nivågrupperade eller hastighetsgrupperade (Pettersson 2008). Detta kan också 

kallas hastighetsindividualisering. En annan vanlig metod att stimulera barn med matematisk 

förmåga är att ge berikande uppgifter. Detta innebär att ge fördjupade uppgifter inom samma 

område som kamraterna eller att ge andra uppgifter som normalt inte ingår i kursen (Pettersson 

2008). Pettersson förespråkar metoden berikning framför accelerering men menar också att det är 

noga att uppgifterna väljs ut med omsorg så att de verkligen ger mening och breddning åt 

kunskapsområdet.  

 

2.6 Begåvningsbegreppet 

Begreppsbilden omkring begåvade barn är komplex och mångfacetterad och redan har ett flertal 

uttryck för dessa barn nämnts. I skolan är det viktigt att alla elever uppmärksammas, och för att ge 

rätt stöd och hjälp till eleverna är identifieringen av behoven väsentliga. Härav följer för 

undervisande lärare att ta ställning till om eleven är matematiskt begåvad, högpresterande eller 

besitter matematisk förmåga för att kunna ge rätt stöd och stimulans i undervisningen. I följande 

avsnitt kommer aktuella beskrivningar av begåvningsbegreppet att presenteras och olika 

benämningar för begåvade barn att diskuteras. Därefter diskuteras kända problemområden kring 

elever med fallenhet. Avsnittet avslutas med ett ställningstagande av vilka begrepp som kommer att 

användas i denna studie.  

 

2.6.1 Beskrivning av begåvningsbegreppet 

Särbegåvade och exceptionellt särbegåvade barn är uttryck som Winner (1999) använder sig av då 

hon beskriver barn med särskilda förmågor. Till skillnad från normalbegåvade barn är de 

särbegåvade barnen mer brådmogna och har en tidigare utvecklad självständighet inom ett område 

än sina jämnåriga. De gör också snabbare framsteg inom detta område än sina kamrater och de 

envisas med att gå i sin egen takt vilket betyder att de inte bara lär sig domänen snabbare och 

annorlunda utan också på egen hand. De är mycket fokuserade på att behärska området och besitter 

en rasande iver och motivation som driver dem framåt men de har inte bättre minne än de jämnåriga 

(Winner 1999). 

 

De exceptionellt särbegåvade barnen skiljer sig betydligt från de särbegåvade barnen fortsätter 

Winner, både vad gäller anlag och intressen och de får ofta sociala problem tillsammans med 

jämnåriga kamrater då de inte känner sig stimulerade av dem (Winner 1999). De sociala problemen 

kan vara vald ensamhet eller icke fungerande kamratrelationer. 
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Wahlström (1995) beskriver och använder begreppet begåvade barn och har hittat tre gemensamma 

nämnare i tidigare forskning för dessa oavsett vilket begåvningsområde som diskuteras. De är 

villiga att lägga ner en stor arbetsinsats för att bli så duktiga som de önskar, de är tävlingsinriktade 

på sitt område och fast beslutna att göra sitt bästa till varje pris, och de har en förmåga att snabbt 

lära sig nya tekniker, processer och idéer inom detta område. 

 

Den ryske psykologen Krutetskii studerade barn med matematisk förmåga under en tolv års period 

mellan 1955 -1966. Han valde att nämna dessa barn med förmåga istället för begåvning eller 

fallenhet. Anledning var att han ansåg att förmågor i sig inte är medfödda utan att det är 

benägenheten att utveckla dem som ärvs och att det krävs en aktivitet inom området för att utveckla 

förmågan (Pettersson 2008). Krutetskii har sammanställt sin beskrivning av matematisk förmåga på 

följande vis: Barnen kan samla in matematisk information. De kan bearbeta matematisk 

information, logiskt tänkande, systematiskt och sekventiellt tänkande. De har en strävan efter att 

förenkla och förkorta ett resonemang, generaliseringar, kunna sätta in det specifika i allmänna 

sammanhang. De kan också bevara matematisk information och minnas problemtyper och 

argument. Barnen har också en vilja att matematisera sin omgivning och vilja räkna på det de ser i 

sin vardag. Det är också värt att nämna att förmågor som skolan traditionellt värderar högt, 

snabbhet i tanken, minne för symboler, tal och beräkningsförmåga inte beskrivs som viktiga 

faktorer för framgång i matematik enligt Krutetskii (Wistedt 2005). 

 

Eleverna med matematisk förmåga kan hamna i social isolering och uppfattas som socialt 

handikappade. Ofta beror det på att intresset har tagit överhand och eleven blir allt mer inriktad på 

att bli bättre och bättre inom området. Dessa barn behöver hjälp att hitta en balans mellan intresset 

och kamrater (Wahlström 1995). Den sociala isoleringen kan också bero på att de inte trivs bland 

sina jämnåriga kamrater då de inte får stimulans av dem (Wahlström 1995) och känner sig 

annorlunda. 

 

Det finns också elever som presterar mer än en normalelev men som inte kan anses vara 

särbegåvade inom något speciellt område. Dessa högpresterande elever uppfattas generellt klara sig 

själva, de räknar mycket, utför uppgifter de blivit tilldelade och klarar skolans mål utan större 

ansträngning och extra stöd (Wistedt 2005). De behöver dock inte besitta de förmågor Krutetskii, 

Winner eller Wahlström beskriver utan kan ligga på en kunskapsnivå som sträcker sig över hela 

betygsskalan. De är ambitiösa och arbetsamma och införskaffar sig kunskap genom flit och stor 
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arbetsmöda. Ett exempel som belyser termen högpresterande elever är de som inte själva klarar att 

tänka ut egna slutsatser eller göra generaliseringar om de inte tidigare arbetat med liknande 

uppgifter. En elevs ambition och ansträngningar i skolarbetet förefaller för många lärare vara en 

viktig aspekt i betyget (Selghed 2006), trots att betyget endast ska spegla de formella 

kompetenserna. 

 

Oavsett vilket begrepp som används, begåvning eller förmåga, finns det likheter dem emellan. 

Bland annat har flera av ovan nämnda författare beskrivit elevernas stora arbetsinsats för att erhålla 

kunskap inom det valda området, deras förmåga att snabbt lära in nya saker och deras förmåga att 

komma ihåg och minnas strukturer och processer. Men en stor arbetsinsats av en elev kan även 

tolkas av läraren att eleven är högpresterande och inte besitter någon särskild förmåga. Detta kan 

vara problematiskt då behoven av stimulans kan skilja för olika typer av elever. Gemensamt är 

också förmågan att se samband och mönster, att koppla ihop tidigare kunskaper för att förstå nya 

områden och elevernas förmåga att använda sina tidigare erfarenheter för att tolka och processa det 

nya.  

 

Det finns också en hel del olikheter mellan begreppen och en betydelsefull skillnad är huruvida 

förmågan är medfödd, upptränad eller beroende av och påverkad av uppväxtmiljön. Det skiljer 

också hur minnet och förmågan att minnas tolkas där några av ovanstående författare påstår att 

begåvade barn inte har bättre minne än andra normalbegåvade barn och andra författare menar att 

barn med matematisk förmåga har bättre möjligheter att bevara och minnas matematisk 

information.  

 

2.6.2 Elever som underpresterar 

Det finns elever som har matematisk förmåga men som inte är högpresterande. De kan vara svåra 

att upptäcka då de underpresterar och inte visar sin kompetens av olika anledningar. De kan 

uppfattas och uppfattar sig själva som lata och de arbetar utan mål. Vanligtvis är det pojkar som 

presterar under sin förmåga och de ställer oftast till besvär för sina kamrater och för sin lärare 

(Wahlström 1995) då de tenderar att anses hyperaktiva eller lidande av uppmärksamhetsstörningar. 

De skapar stimulans åt sig själva om de inte får tillräcklig aktivitet i undervisningen (Winner 1999). 

En del elever med matematisk förmåga känner att det är besvärligt att vara annorlunda än andra, så 

de gör allt för att dölja sin kompetens (Wistedt 2003). De kan göra det genom att kalkylera sina 

resultat på test och prov, vad som anses acceptabelt av föräldrar, lärare och kamrater och svara 

därefter, så kallad ”dummying down”(O´Boyle 2008). Även i dessa fall är det av vikt att läraren 



13 
 

identifierar elevens förmåga för att kunna ge stimulans och utmaningar som motiverar till fortsatt 

lärande. 

 

 

2.6.3 Vanliga missuppfattningar kring begåvningsbegreppet 

En allmän, felaktig, uppfattning kring begåvning och matematisk förmåga är att om man har lätt för 

matematik så gäller det för hela matematikområdet, det vill säga alla de delar av matematiken som 

ingår i undervisningen, och också över tid (Wallby et al 2001). Detta kan få konsekvenser för en 

enskild elev om undervisande lärare delar denna uppfattning. Bedömningen och betygssättningen 

kan bli felaktig om läraren inte känner till elevens kunskaper inom olika områden. Många anser 

också att barn med akademiska förmågor inom ett ämne gör samma framsteg inom alla akademiska 

ämnen vilket visat sig vara ytterligare en myt (Winner 1999). Denna utsaga kan också orsaka 

problem vid bedömning och betygssättning om undervisande lärare i matematik samtidigt 

undervisar eleven i något annat akademiskt ämne. Gardner som studerade intelligenser och 

begåvningsdomäner baserat på hjärnforskning, såg att en utbredd åsikt bland allmänheten är att 

duktiga elever i matematik räknar snabbt samt att snabbhet är ett tecken på säkerhet vilket visades 

inte heller stämma (Gardner 1994). 

 

Dessa uppfattningar får dessutom till följd att lärare inte alltid upptäcker förmågor hos elever då en 

elev kan ha goda kunskaper inom vissa områden och vara oförmögen inom andra, där de inte alls 

utmärker sig. Det är också vanligt att elever av olika anledningar underpresterar och lärare därmed 

inte varseblir dem, till exempel kan en elev kan välja att underprestera för att inte anses annorlunda 

än andra elever. Oftast är det pojkar som inte visar sin fulla potential och det är vanligt att det finns 

en problematik i hemmet vilket kan leda till koncentrationssvårigheter och feldiagnostisering 

(Garnder 1994, Wahlström 1995, Winner 1999).  

 

2.6.4 Valda begrepp för studien 

Det kan få olika betydelser för elever om de uppfattas vara matematiskt begåvade, ha matematisk 

förmåga eller vara högpresterande. En viktig del i en lärares vardag är att motivera eleverna att 

fortsätta utvecklas, och därför är det viktigt att läraren är medveten om vilka behov de enskilda 

eleverna har. En högpresterande elev behöver till exempel inte motiveras att arbeta bättre under 

lektionstid vilket en elev med matematisk förmåga kanske behöver göra för att utveckla djupare 

förståelser eller nya begrepp. Eftersom en högpresterande elev kan hittas inom hela området för 
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betygskvaliteterna är deras behov av stöd och undervisning mycket individuell, de kan inte ses som 

en homogen grupp av elever. Inför denna studie valdes att arbeta med elever med betyget MVG där 

begreppen matematisk förmåga och högpresterande elever kan ingå. Urvalet beskrivs utförligare 

under kapitlet 4.2. Dessa begrepp är objektiva och neutrala påstår inte att de observerade eleverna 

har egenskaper de kanske inte har, matematiskt begåvning eller matematisk fallenhet. Begreppen 

ska inte tolkas synonymt, matematisk förmåga ska här ses som en egenskap som kan tränas upp 

som Pettersson (2008) beskriver och en högpresterande elev är arbetsvillig och uträttar mycket varje 

lektion. En elev med matematisk förmåga klarar till exempel av att härleda egna formler och 

utveckla egna teorier tack vare stor fantasi och förmåga till nytänk vilket högpresterande elever 

klarar sämre om de inte tidigare arbetat med området. En elev som erhåller betyget MVG i 

matematik kan få det av olika orsaker och på flera olika grunder. De kan vara högpresterande, 

besitta matematisk förmåga, vara matematiskt begåvade eller kombinationer av ovanstående. 

Orsaken till betyget MVG hos de utvalda eleverna är för författaren inte känt. 

 

I detta kapitel har visats hur många olika typer av begrepp det finns och används i skolorna för barn 

som skiljer sig från de normalbegåvade barnen på ett eller annat sätt. Det har också framkommit hur 

varierat människor tolkar de olika begreppen och att förvirring och myter bland dessa kan och har 

uppstått. I skolans värld där varje elev ska bedömas är det viktigt att bedömningen sker på lika 

grunder i hela grundskolan, och därav behövs en enhetlig och gemensam vokabulär för de 

verksamma i skolan för att jämförelser ska kunna göras. Dessutom behöver varje elevs behov 

identifieras och rätt stöd och resurser sättas in. Detta gäller inte bara för elever i behov av särskilt 

stöd, utan som tidigare konstaterats har alla elever någon gång behov av särskilt stöd. De olika 

typerna av matematiska förmågor och begåvningar behöver också kartläggas bland eleverna så att 

rätt stöd och stimulans sätts in, så eleverna ska kunna utvecklas och vilja och våga tro på sin 

potential att utvecklas vidare och bli goda matematiker till ett högteknologiskt samhälle.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är undersöka skolsituationen i matematik för elever med MVG i 

betyg i matematik. Syftet är också att studera hur stöd och stimulans för pojkar och flickor med 

MVG i betyg ges och upplevs, vilket utmynnar i följande frågeställningar: 

 

• Hur upplever pojkar och flickor med betyget MVG i matematik sin skolsituation i 

matematik? 

• Ges pojkar och flickor med MVG i betyg i matematik möjlighet att utvecklas matematiskt? 

• Hur kommuniceras matematik av pojkar och flickor med betyget MVG i matematik? 
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4. Metod 

4.1 Metodisk ansats 

Detta examensarbete är tänkt att belysa hur skolsituationen för pojkar och flickor med MVG i betyg 

gestaltar sig och där flickors och pojkars stöd och stimulans får komma i fokus. Syftet är också att 

undersöka hur eleverna med betyget MVG i matematik upplever sin matematiksituation. För detta 

ansågs att en öppen observation tillsammans med ostrukturerade intervjuer skulle ge information 

och förståelse. Observatören tog del av elevernas aktiviteter och tolkade deras ord och handlingar 

samt såg deras samspel tillsammans med andra i den miljö där den matematiska aktiviteten pågick, 

dvs i klassrummet (Bell 2006). 

 

En styrka med öppna observationer är att forskaren kommer nära situationen och ser och hör det 

som händer. Det finns en risk att forskaren genom sin närvaro påverkar händelser och uttalanden 

och detta är tvunget att tas hänsyn till och göras uppmärksamt i tolkningarna. Under 

observationerna noterades fältanteckningar löpande och kompletterades direkt efter 

observationstillfället för att förtydliga och ge stöd till den kommande analysen. För att få ytterligare 

kunskap om elevernas situation, dels från det observerade perspektivet men även från deras eget 

perspektiv valdes att komplettera observationerna med ostrukturerade intervjuer i form av samtal.  

 

Syftet med de ostrukturerade intervjuerna var att under enkla förhållanden, förtydliga och fördjupa 

förståelsen av handlingar som observerats, för att underlätta och förbättra tolkningsarbetet. Metoden 

valdes för att eleverna skulle få prata fritt med få frågor och avbrott från intervjuledaren. 

Intervjufrågorna förbereddes efter observationstillfället och kom att beröra områden som 

observerats. Samtal eller intervjuer har fördelen att de är mycket flexibla och kan fånga upp tonfall 

och pauser och därmed ge fördjupad information (Bell 2006). Liksom observationer kan samtal 

eller intervjuer ge en skevhet i resultatet på grund av samtalsledarens fördomar och förförståelser, 

varför dessa bör göras kända (Bell 2006). Att undersöka en situation med hjälp av intervjuer kan få 

den intervjuade att känna sig pressad att svara på ett förväntat sätt, och avsikten att få en fördjupad 

syn på det undersökta kan bli skev (Sohlberg 2007). Dock har intervjuerna en fördel att en 

människas motiv och åsikter, känslor och handlingar kan framträda, vilket kan vara svårt i 

exempelvis närvarande observationer eller enkätundersökningar.  

 

Kritiker menar att representativiteten av resultatet från en kvalitativ observation kan utgöra ett 
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problem då forskaren inte kan veta om gruppen som observerats är typisk med andra liknande 

grupper (Bell 2006). Ansatsen var ändå att en god reliabilitet och tillförlitlighet i arbetet skulle 

uppnås genom att datamaterialet från observationer och samtal grundligt analyserats samt bearbetats 

flera gånger med olika infallsvinklar, med olika fokus vid olika tillfällen. Även de inspelade 

ljudfilerna var viktiga för reliabiliteten då nyanser och tonfall kunnat upptäckas, liksom betydelser 

av pauser och tystnad. Relevansen i undersökningen mäter istället om undersökningen tar fram det 

den var avsedd för, om syfte och frågeställningar besvaras. Validiteten i detta arbete fastställdes 

genom att metod och tillvägagångssätt noga redogjorts, författarens förkunskaper och fördomar 

synliggjorts samt att urval och datainsamling detaljbeskrivits.  

 

Med en kvalitativ ansats på undersökningen sker tolkningen från del till helhet, från enstaka 

handlingar till sammanhang och fungerade väl för detta arbete där delar observerades och tolkades 

samman till helheter. Det är också viktigt att tolkningen görs på det som är vagt och oprecist, som 

till exempel en upplevd känsla eller en omedveten handling. Hermeneutiken stämmer väl överens 

med detta och kan översättas med tolkningslära och kommer ursprungligen från 

texttolkningstraditionen, men är idag mera inriktad på att tolka innebörder från olika sammanhang 

(Wallén 1996). Enligt hermeneutiken växer helheten fram från delarna, perspektiven skiftar och 

motsättningar kan framträda. Tolkningen är till för att bakomliggande orsaker ska framträda från 

handlingar som observerats och var nödvändigt för att förstå de observerade elevernas skolsituation. 

Tolkaren är dock inte helt osynlig i resultaten och därför är det återigen viktigt att dennes 

förförståelse och fördomar blir synliga för läsaren (Wallén 1996).  

 

4.2 Urval 

Inom ramen för examensarbetet skulle det ha varit svårt att under en begränsad tid upptäcka 

högpresterande elever, elever med matematisk begåvning, förmåga eller fallenhet för matematik. 

Ytterligare ett problem skulle ha varit att de olika begreppen innehåller olika definitioner av 

begåvning. En möjlig väg skulle ha varit att välja elever för observationerna som uppfyllde 

kriterierna för betyget MVG i kursplanen. Dessa kriterier är generellt formulerade och bedöms över 

en längre tid och en elev kan erhålla betyget MVG på olika grunder och besitta olika förmågor 

utefter sina olika förutsättningar och kunskaper (Werner 2005). Det bedömdes därför också 

problematiskt att välja ut elever som uppvisade färdigheter och kunskaper enligt betygskriterierna 

för MVG. Den väg som slutligen blev praktisk möjlig var att låta undervisande lärare ta fram elever 

som nått MVG i höstbetyget år 9 eller som hade möjlighet att nå MVG i slutbetyg.  
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I teoriavsnitten ovan finns nämnt att elever med matematisk förmåga bäst utvecklas i blandade 

grupper (Wistedt 2003) och därför var det inte aktuellt att plocka ut de studerade eleverna från sin 

klass. Dessutom är lärande både en kognitiv och en social process och kamrater, lärare och klassrum 

är betydelsefulla. 

 

Två rektorer på två högstadieskolor kontaktades tidigt under terminen för medgivande av 

observationer och för att få kontakt med matematikansvarig lärare. Efter denna kontakt fördes 

telefonsamtal med båda ansvariga lärare men det passade bara att genomföra observationerna på en 

av skolorna då den andra skolans lärare var tungt belastade med arbete under perioden.  

 

Eleverna för observation och intervjuer var utvalda av den undervisande läraren i en klass 9 med 

kriteriet att det var elever som redan nått MVG i höstbetyget eller som hade möjlighet att nå MVG i 

slutbetyg. För att få elevernas vårdnadshavare medvetna om studien och godkänna detsamma, 

skickades ett brev hem (bilaga 1), varefter de blev uppringda och deras medgivande till de 

planerade observationerna och intervjuerna söktes. Samtliga vårdnadshavare var positiva till 

medverkan och en förälder frågade om de kunde ta del av resultatet. 

 

David, Julia, Sandra och Jesper kom att ingå i studien. Dessa namn är fingerade. Gruppen som de 

studerade eleverna ingick i bestod av elever från två klasser och det var 11 flickor och 16 pojkar, 

sammanlagt 27 elever. De räknade nästan alla i den röda boken i serien X,Y,Z som innebar lite 

svårare övningar och lite mer fördjupning av kursen1. I läroboken fanns det till varje avsnitt tre spår 

med olika svårighetsgrad, A-, B- och C-spåret. Av läraren var det rekommenderat att eleverna fick 

välja om de ville göra A- och B-uppgifter eller B- och C-uppgifter. Det fanns även en handfull 

elever som ingick i denna grupp som inte hade så lätt för matematik eller som hade problem att 

fungera bra i klass, men som deltog då de fungerade bra tillsammans med läraren. De fick arbetsro 

och utvecklades bra i denna konstellation. De övriga eleverna tycktes inte heller störas av de elever 

som inte arbetade i den röda boken. 

  

4.3 Genomförande och bearbetning 

En öppen observation valdes som metod för att upptäcka handlingar och beteenden hos elever med 

matematisk förmåga varefter deras orsaker och konsekvenser kom att diskuteras utifrån den 

momentana beskrivningen. De öppna observationerna skulle vara så neutrala som möjligt och 

                                                
1  Siktar en elev på högre betyg i matematik rekommenderas den röda boken av läroboksförfattarna. 
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observatörens inverkan på lektionsarbetet skulle helst påverka händelserna och eleverna i så liten 

utsträckning som möjligt. Detta försökte uppnås genom att vid första observationstillfället 

presentera observatören, studien och dess syfte. Klassen informerades om att det var ett 

examensarbete som skulle utföras i matematikdidaktik som en del i en lärarutbildning, där elever 

med MVG i matematik var intressanta då deras skolsituation skulle observeras och deras möjlighet 

till utveckling skulle analyseras. Observatörens val av studie förklarades då intresset för detta ämne 

vaknat under lärarutbildningen då nästan alla resurser gått till de elever som haft svårt för 

matematikinlärning. Det var viktigt att förklara för klassen och för de utvalda eleverna att mening 

med observatörens närvaro var att studera hur eleverna agerar och vad de ägnar 

matematiklektionerna åt samt även att se hur läraren hanterar elevernas behov av utveckling och 

stimulans. Vid denna information skulle eleverna också få möjlighet att misstycka till närvaron 

(Bell 2006). Därefter satt observatören längst bak i klassrummet med ett anteckningsblock och 

noterade. Redan när anteckningarna fördes ner vid observationen skedde tolkning och filtrering på 

grund av omöjligheten att registrera allt (Bell 2006), dels på grund av observatörens placering i 

klassrummet då allt inte kunde ses eller höras och dels då samtidiga händelser inte kunde 

detaljbeskrivas. Beskrivningen kan därför inte anses helt neutral eller helt objektiv. Ljud eller 

bildinspelning av lektionerna valdes bort med motiveringen att det troligen skulle störa eleverna. 

Lektionsarbetet skulle vara så likt vanligt som möjligt för att registrera och förstå elevernas 

ageranden och beteenden (Bell 2006). 

 

Observationerna av helklassen planerades till tre lektionstillfällen under en tvåveckorsperiod och 

var utvalda för att passa i tid. Observatören var inte införstådd i lektionsinnehållet. De efterföljande 

två veckorna observerades en elev i taget under var sin lektion med undantag för David och Sandra 

som observerades vid samma lektionstillfälle. Inte heller vid dessa lektioner var innehållet känt för 

observatören. Direkt efter varje lektion kompletterades anteckningarna med förtydliganden och 

tankar och intervjufrågor förbereddes. Direkta citat från elever eller lärare behandlades med 

försiktighet vid analysarbetet då deras exakthet inte kunde säkerställas men finns med i resultaten 

då de anses viktiga och tillförande av väsentlig information. Anteckningarna sparades lokalt på en 

hårddisk. 

 

Därefter bokades möten med de berörda eleverna för att via ostrukturerade intervjuer kunna ställa 

kompletterande frågor om de observationer som gjorts. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon 

för att i efterhand kunna transkriberas och analyseras och för att ingen information skulle missas av 

att samtalsledaren antecknade och planerade för följdfrågor. Eleverna tillfrågades om det var okej 
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att intervjuerna spelade in och samtliga gav sitt medgivande. Frågorna var öppet ställda med tanken 

att eleverna själva skulle formulera sina svar och få möjlighet att vidareutveckla sina tankar. Några 

frågor som förberetts innan intervjuerna var gemensamma till de fyra eleverna. Till exempel: Hur 

gör du för att lära dig matte? Vad är din motivation? Hur ber du om hjälp? Påverkar dina kamrater 

ditt lärande på något sätt? Räknar du hemma någon gång? Andra frågor var specifikt ställda till viss 

elev för att få en förklaring på något observerat. Exempelvis: Lärde du dig något vid senaste 

lektionen då ni hade provgenomgång? Vid frågan om betyg och nationellt prov satt du och ritade i 

ditt block. Varför? Du gick fram för ett extra poäng. Varför? Brukar du tänka på annat? Är det 

viktigt att vara duktig? Samtalen transkriberades i nära anslutning till genomförandena och 

ljudfilerna sparades lokalt på en hårddisk. Inspelningen av intervjuerna gjorde att samtalsledaren 

kunde koncentrera sig på eleven och ägna full uppmärksamhet åt samtalet, samt att det var enkelt att 

senare återkomma till det inspelade materialet för kontroll av ordval och ordalydelse (Bell 2006).  

 

Efter varje lektion genomfördes ett kort sammanfattande samtal med undervisande lärare. Detta 

samtal var inte planerat, men intryck och information noterades vid den efterföljande 

lektionsbearbetningen. 

 

Bearbetningen av datamaterialet, de renskrivna anteckningarna, ljudfilerna och transkriberingarna, 

har vid ett flertal tillfällen gåtts igenom. Först direkt efter varje observerat lektionstillfälle och 

intervju och därefter då samtliga observationer och intervjuer genomförts. Anteckningarna och 

transkriberingarna har vid arbetets början lästs med olika fokus och mot bakgrund av de olika 

perspektiv på lärande som tidigare redovisats, individuellt och socialt, samt hur genus påverkar 

skolsituationen. Observationer, meningar och kommentarer kodades med ord såsom noggrann, 

självständig, tävlingsinriktad, hjälplärare, prat med kompisar, drivkraft. Kodorden är författarens 

egna med inspiration av den kunskap som uppstått vid teorigenomgången. Vissa ord finns med vid 

beskrivningar av barn med olika förmågor såsom tävlingssinnet och drivkraften, andra ord är utfall 

av de observationer som gjordes. Vid detta arbete uppträdde mönster där liknande företeelser och 

kodord hos flera elever har uppmärksammats och genom detta har kodorden omvandlats till 

kategorier av händelser och blev då färre till antalet. Beteenden hos MVG-eleverna har på detta sätt 

kunnat upptäckas, analyserats och generaliserats. Till exempel likheten eleverna visade inför att 

hjälpa sina kamrater med matematikuppgifter, eller deras lärandestrategier. Dessa har kategorier har 

därefter ytterligare kontrollerats mot de inspelade ljudfilerna för att avgöra tonfall och nyanser hos 

eleverna för att säkerställa att riktiga analyser gjorts. De slutliga kategorierna för studien som 

ansågs lämpliga av författaren för resultat och analys av empirin kom att bli matematisk gemenskap, 
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hjälplärare, lärandestrategier och slutligen motivation-tävlingssinne.  



22 
 

 

5. Resultat och analys 

 

Vid bearbetningen av observationerna och intervjuerna framträdde tidigt olika områden där eleverna 

visade eller beskrev likartade situationer. De huvudsakliga resultaten från dessa områden kommer 

att granskas, analyseras och knytas till den teoretiska forskning som tidigare presenterats. Nedan är 

de redovisade i följande avsnitt sprungna från arbetet med kategoriseringen av datamaterialet: 

matematisk gemenskap där exempel på interaktion och kommunikation ges, hjälplärare där 

eleverna beskriver hur de hjälper andra, lärandestrategier som visar hur eleverna lär sig 

matematiken under lektionsarbetet och slutligen motivation-tävlingssinne där eleverna mäter och 

jämför sina prestationer med varandra och sig själva. Avsnitten innehåller både observationsresultat 

och intervjuresultat samt analyser av dem. En kortare elevpresentation börjar avsnittet där läsaren 

får lära känna Julia, David, Sandra och Jesper.  

 

5.1 Elevpresentation 

Julia är en tjej som nästan alltid sitter ensam under lektionerna. Hon är noggrann med sina material 

och går och vässar sina pennor innan lektionen börjar och radar upp dem framför sig. I hennes 

anteckningsbok är det ständigt raka marginaler dragna med linjal och uppgifterna skiljs åt med 

tydliga linjer. Det finns också stora stjärnor som markerar rätt svar på en uppgift. Julia jobbar med 

de uppgifter läraren anvisar men påpekar efter en genomgång av läraren att de uppgifter de skulle 

jobba med redan var gjorda.  

 Klart, det har vi gjort. 

 

Hon är också noga med detaljer i sin omgivning och när en elev kom sent var hon inte sen att titta 

på klockan och tyst kommentera att det var inte alls 39 minuter som läraren sade. 

 Jag tycker att det ser ut som 36 minuter. 

 

Julia ber om lärarens uppmärksamhet genom att räcka upp handen då hon har frågor. Ofta sitter 

läraren framme vid katedern och många elever går då fram till honom, men vid de tillfällen då han 

rör sig bland eleverna kan någon verbalt påkalla hans uppmärksamhet. Julia räcker som nämnts upp 

handen, som dock läraren inte alltid märker och hon får heller inte alltid hjälp.  

 

Vid lärarens genomgångar ägnar sig Julia åt flera olika saker. Ibland räknar hon ut exemplen före 
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läraren, ibland sitter hon och petar på sina naglar, drar sig i håret och plockar bort lösa hårstrån. Vid 

ett tillfälle sitter Julia med en kamrat och när rätt svar står på tavlan gör de high five när deras 

uträkning stämmer. Viskande till sin kamrat säger hon: 

 Vad vi är duktiga. 

 

Hon är heller inte rädd att kommentera om andra klasskamraters uträkningar är rätt eller fel men 

inte vid något observerat tillfälle förklarar hon vad som är fel eller hur en korrekt lösning skulle 

kunna skrivas. Däremot löser hon själv uppgifter framme vid tavlan.  

 

Julia beskriver att hon ibland arbetar hemma med matematiska problem som hon själv eller 

tillsammans med familjen hittar på och löser, och hon använder datorprogram som excel. Hon 

berättar att hon en gång räknat ut hur mycket energi hon hade i kroppen med hjälp av sin mamma 

och hon säger också att hon ibland blev lite trött på när hennes pappa frågade efter 

bensinförbrukning osv när de var ute och åkte i bilen. Hon tycker dock att ekonomiska beräkningar 

är viktiga och hon har fått sin egen budget att klara av hemma. 

 

Efter grundskolan ska Julia söka till det naturvetenskapliga programmet med kulturinriktning och 

just teater är hennes stora intresse.  

 

David sitter alltid med kamrater omkring sig i klassrummet och han sitter också ofta i samtal med 

dessa. Mest vanligt är det att kamraterna pratar och David lyssnar. Till skillnad från kamraterna 

räknar alltid David när läraren ger sådana instruktioner, han avbryter snabbt samtalet och sätter 

igång med uppgifterna och han håller alltid på ända tills läraren säger åt klassen att avsluta. 

 

Vid genomgångar sitter David ofta tillbakalutad i stolen och tittar slött på tavlan, gäspar och lägger 

hakan i händerna. Andra tillfällen underhåller sig David med att plocka med sina böcker, bita på 

pennan och bara ibland anteckna något. Han säger själv att han alltid lyssnar vid genomgångar även 

om det är moment han redan behärskar. 

 H: Vad gör du när läraren går igenom saker du redan kan? 

D: Ja, försöker väl oftast lyssna. Se om jag kan lära mig mer. Annars så kanske man kan bli 

lite slö och kanske fundera på annat ibland, men det blir egentligen bäst att följa med ändå. 

Fast ibland blir det väl att tankarna springer iväg, men (fniss). 

 

David är intresserad av sina provresultat och han frågar läraren efter ett gammalt prov vid ett 
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tillfälle. Han får gå fram i slutet av lektionen och hans kommentar hörs: 

 Fan, vad gött! 

 

Många klasskamrater ser hans stora leende när han passerar tillbaka till sin bänk. Någon elev ger 

gratulerande kommentarer när David går förbi. 

 

David spelar hockey på sin fritid och han söker in till en gymnasiefriskola med 

hockeyundervisning. Där kommer han att läsa samhällsprogrammet med ekonomiinriktning. 

Hockeyn är också det område som David ägnar matematisk energi åt på sin lediga tid. Han berättar 

att han är road av att beräkna statistik som räddningsprocent. Dessutom är han musikaliskt 

intresserad och spelar både gitarr och bas med framgång. 

 

Sandra är en glad tjej som ofta skrattar och fnissar tillsammans med sina kamrater. Även hon 

avbryter alltid fniss och samtal när det är dags att lyssna eller räkna. Hon arbetar alltid flitigt och 

koncentrerat under lektionerna ensam. Endast när någon frågar om hjälp samarbetar hon omkring 

uppgifterna. I hennes block är det prydliga marginaler och ibland kan hon rita moln runt viktig 

information hon noterar från genomgångarna.  

 

När läraren går igenom områden Sandra behärskar tittar hon ofta ut genom fönstret och hon berättar 

att hon drömmer sig bort, men har inga problem att komma tillbaka till verkligheten när något nytt 

behandlas eller när det är dags att börja räkna i boken. 

 Nej, det brukar ju vara såhära, jag är fortfarande lite med i leken men, jag kollar gärna ut 

 och tänker på annat, och sen så fort jag hör att han börjar gå in på nånting jag inte kände 

 till då liksom bara, så lyssnar jag igen (skratt) ordentligt. 

 

Sandra räknar inte hemma på annat än läxor och häften hon får av läraren, men hon gör det om hon 

inte har något annat att göra för stunden. Dessa häften och extrauppgifter kan hon fråga efter om det 

är något område hon vill träna mer på och som hon inte riktigt förstår. 

 Och sen om jag inte har någonting annat bättre för mig, (fniss) så sätter jag mig med 

 matten. Det är ju nånting som fördriver tiden. 

 

Under lektionerna är Sandra ganska tystlåten av sig i den klassgemensamma kommunikationen, när 

läraren frågar och eleverna svarar. Sandra svarar ofta så tyst att han får be henne upprepa sig.  
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På sin fritid tävlingssimmar Sandra och mycket tid går åt till detta. Stundtals kan hon vara stressad 

över sin situation och hon säger att under perioder vaknar hon på nätterna och gör matteläxor hon 

inte tidigare hunnit med. Det är viktigt att alltid göra dem noga.  

 ... jag hinner inte göra allting på dagarna så jag springer upp och ner på nätterna och gör 

 det. 

 

Hon säger att detta hänger samman med träningen och det blir en vana för henne att använda tiden i 

skolan till att studera ordentligt då hon inte har så mycket tid att lägga ner hemma på skolarbete.  

 H: Du pratar inte mycket med dina kompisar när lektionen har startat. 

S: Nej, jag är på lektion för att jobba, annars hamnar man ju efter och... det har ju blivit så 

 mycket eftersom att jag har ju simmat hela livet liksom, och då har det vart mycket 

 träningar och sånt, och då har jag alltid behövt jobba ordentligt i skolan, för att hinna med, 

 och då sitter det kvar, så jag kan inte sitta och prata, prata bort en hel lektion, såhära, 

 alltid, utan jag sitter hellre och jobbar och sen pratar (Fniss).  

 

Sandra ska söka till omvårdnadsprogrammet efter grundskolan.  

 

Jesper är en elev som inte stör i klassrummet och som arbetar när han förväntas göra det. Han är 

också noga med detaljer och kan påpeka inför klassen om något inte är korrekt eller om något ska 

förklaras mer. Vid en genomgång av ett nytt kapitel rörande formler och variabler, är det Jesper som 

ger svar och som påpekar att även andra faktorer, som till exempel uppkopplingsavgifter för samtal, 

kan påverka den kostnad som för tillfället diskuteras vid genomgången. Jesper begär aldrig ordet 

genom att räcka upp handen utan han inväntar rätt tillfälle och säger sin kommentar ut i 

klassrummet. Han går fram till läraren när han behöver hjälp eller när han vill någonting och vid ett 

tillfälle där utdelade prov gås igenom är Jesper den förste eleven att gå fram för att justera 

rättningen. 

 

Även Jesper räknar ibland hemma tillsammans med sin familj och får andra områden presenterade 

för sig än vad skolan för tillfället erbjuder. 

H: Jobbar du mycket hemma? 

J: Ja, ibland brukar pappa och jag sätta oss ner och göra någonting. Han försöker lära mig 

 mera saker, som han gjorde när han gick gymnasiet och så där.  
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5.2 Matematisk gemenskap 

Matematiska diskussioner och matematikgemensamma övningar förekom inte så ofta i klassen. Vid 

ett tillfälle utlöstes en spontan gemensam diskussion där eleverna började resonera omkring en 

uppgift om en pizza. Flera förslag gavs av olika elever men David avvaktade med sitt svar, när det 

sedan kom uttryckte han sig mycket säkert och diskussionen blev därmed avslutad. Läraren höll sig 

hela tiden passiv under diskussionen.  

 

Ett annat exempel på planerad matematikgemensam övning var när eleverna skulle träna 

argumentering inför det muntliga nationella provet. De blev indelade i fem grupper där olika 

länders storlek i förhållande till varandra skulle bestämmas. David satt först tyst i sin grupp och lät 

de andra deltagarna fundera och resonera. När han sedan gav sig in i diskussionen hade han väl 

underbyggda argument. 

 Jag har för mig att Tyskland är större till folkmängd men mindre till ytan.  

 

Beräkningarna utfördes av en annan flicka i Davids grupp men han fick vara med och förklara 

resultaten för henne då hon inte förstod förhållandet mellan Australiens och Sveriges storlek som 

visade sig som 17,.. på miniräknaren. David hjälpte till och förklarade att det var 1700 procent av 

Sveriges storlek.  

 

I Julias grupp tog Julia direkt en ledande roll och styrde arbetet. Ingen ifrågasatte hennes 

kommentarer och inte heller att det var hon som tog miniräknaren och utförde alla beräkningar. När 

hon räknade diskuterade hon inte med de andra eleverna och ingen kontrollerade heller att hon tänkt 

och räknat rätt.  

 

I övrigt bestod de observerade lektionerna mestadels av genomgångar av läraren framme vid tavlan 

och därefter enskild räkning i matematikboken. Den matematiska kommunikation som förekom 

därutöver bestod av elever som hjälpte varandra.  

 

Julia förklarade att hon inte tyckte om gemensamma övningar och hennes motivering till detta 

bestod av att hon tidigare inte kunde göra sig matematiskt förstådd. Hennes lärare och kamrater i 

tidigare år förstod inte hur Julia tänkte och hon kunde inte ge uttryck för sina idéer. 

H: Gillar du inte att diskutera? 

J: Nej. Det gör jag verkligen inte. 

H: Hur kommer det sig? Vet du det? 
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J: På mellanstadiet så liksom hade jag ofta idéer om hur det skulle göras men jag kunde inte 

 förklara det för nån annan...  

H: Så att dom förstod? 

J: Mm. Och då sade dom liksom nånting och då var ju det fel, men så kunde jag själv inte 

förklara, hur jag själv skulle göra. 

H: Kunde du förklara så att läraren förstod? 

J: Nej 

 

Hon sade att hon föredrog att arbeta enskilt och att arbetssättet som rådde i klassrummet med 

genomgångar och tyst räkning passade henne.  

H: Skulle du vilja ändra på någonting? Läraren har ju mycket genomgång och sen får ni 

räkna. Skulle du vilja göra på något annat sätt? 

J: Eh, nej det tror jag inte. Jag gillar ju helst att bara jobba ensam. Jag avskyr ju att jobba i 

grupp. När vi hade det härmuntliga, jag satt ju och nästan svettades och ville spy.  

 

Det muntliga Julia berättade om var den muntliga delen av det nationella provet.  

 

Analys: Under observationerna och intervjuerna framkom att eleverna fick träna mycket lite att 

interagera med sina kamrater och läraren och pröva och validera sina tankar och matematiska idéer. 

Den vägledande kommunikationen som fanns var när läraren som undervisade med genomgång 

framme vid tavlan, utförde en monolog med kortare frågor till eleverna. Det visade sig också att av 

MVG-eleverna inte lyssnade uppmärksamt på lärarens genomgångar då de ansåg att de redan 

behärskade det matematiska objektet. Möjligtvis var de inte medvetna om att det fanns andra 

viktiga områden att få kunskap om utöver det kapitel eller avsnitt i boken som för tillfället 

behandlades, som till exempel hur matematiken kan uttryckas och förklaras med ett korrekt 

matematiskt språk vilket läraren kan visa. Språket anses viktigt då begrepp och matematiska objekt 

ska förankras med det redan kända (Stadler, 2009) och deltagarna i en praktikgemenskap behöver 

varandras idéer och tankar. Detta förutsätter att eleverna i ett klassrum skapar en sociomatematisk 

norm tillsammans med undervisande lärare där matematiska diskussioner och samtal förs. Ett 

exempel på att diskussioner inte fördes och styrdes på en medveten och djup nivå var när David 

kommenterade samtalet om pizzan som ovan beskrivits. Hans auktoritet som matematiskt kunnig i 

klassen avslutade övriga elevers funderingar och David själv fick inte sina tankar ifrågasatta. I den 

observerade praktikgemenskapen, kan resultatet tolkas som att normen som bildats var att 

diskussioner inte skulle förekomma, att lärande inte kunde ske genom samtal med varandra eller 
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läraren. Det är vid situationer med ifrågasatta förklaringar som tolkningar och valideringar görs, 

både av matematiska objekt och om hur en elev kan ställa frågor, vilka svar som anses acceptabla 

samt hur olika lösningar kan se ut (Skott 2010).  

 

I praktikgemenskap ingår också olika former av grupperingar och samarbete. Inte heller detta var 

vanligt förekommande i den observerade klassen. Elever med matematisk förmåga ska inte 

undervisas i särskild egen grupp för bästa resultat utan de ska helst inför varje nytt område 

grupperas efter intresse eller kunskap, så kallade inomklassgrupperingar (Wallby 2001). Läraren 

uttryckte vid ett tillfälle att det passade honom bäst att undervisa klassen med gemensamma 

genomgångar och därefter egen tyst räkning i boken. Inte heller eleverna själva sade vid 

intervjuerna att de hade andra önskemål på undervisningen vilket kan tolkas som att de inte var 

medvetna om andra undervisningsalternativ då de inte har provat något annat under högstadietiden. 

Nivån på genomgångarna var anpassade till att alla i klassen skulle förstå vilket innebar att eleverna 

med MVG i betyg inte tillräckligt utmanades. Ett exempel på detta var vid en provgenomgång då 

samtliga uppgifter utom den sista, svåraste gicks igenom.  

 

Några av målen i kursplanen i matematik är att verbalt kunna uttrycka sina matematiska 

tankegångar och Julia berättade att hon inte kunde göra sina matematiska tankar tydliga för tidigare 

lärare, och därför har hon kommit att inte tycka om gemensamma övningar. Det visade sig också då 

hon kunde kommentera att klasskamrater gjort beräkningar felaktigt men då hon inte beskrev hur de 

istället skulle utföras. Hon skulle behöva ett rikare matematiskt språk för att lära sig uttrycka idéer 

och komma vidare i sin utveckling vilket kan uppnås genom att träna på att beskriva uppgifter och 

lyssna på hur andra elever förklarar och redovisar lösningar. Hon berättade också att hon rent fysiskt 

mådde dåligt då det nationella provets muntliga del skulle genomföras på grund av detta.  

 

Några av eleverna fick hjälp och stimulans i sitt hem, där de utmanades och tränades av sina 

föräldrar. Det kunde ske under informella samtal i bilen eller vid köksbordet där de tillsammans 

löste och tävlade om veckans problem. I dessa situationer tillsammans med familjen skapades det 

en annan matematisk gemenskap med andra normer, som dessa elever saknade i klassrummet då de 

utmanande diskussionerna och det kommunikativa stödet uteblev i undervisningen, både mellan 

elever men också mellan MVG-elever och lärare. Vilken kvalitet dessa informella samtal mellan 

elev och dennes föräldrar höll, var dock svårt att avgöra i studien och därmed också att avgöra om 

de hade en utvecklande funktion för eleverna. Om samtalen i hemmen inte höll en nivå som 

utmanar elevens egna matematiska språk bidrar de heller inte till lärande av hur matematik språkligt 
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kan uttryckas.  

 

5.3 Hjälplärare 

Eleverna med matematisk förmåga som har MVG i betyg agerade ofta hjälplärare åt sina kamrater. 

De hjälpte dels de klasskamrater som satt närmast, men elever flera bänkrader framför kunde vända 

sig om och fråga ut över klassen. Det var vid ett sådant tillfälle diskussionen om pizzan som ovan 

beskrivits startade. En del av de observerade eleverna blev störda av att de skulle hjälpa till och 

förklara och lösa uppgifter åt sina kamrater då deras egen räkning blev avbruten samtidigt som de 

tyckte att det var roligt att kunna hjälpa till. Julia sammanfattade elevernas bild tydligt  

H: Får du hjälpa andra mycket? 

J: Ja 

H: Vad tycker du om det? 

J: Det är lite jobbigt att jag inte hinner med så mycket då, men det är ju, det känns ju ändå 

bra att dom liksom frågar mig, om hjälp. För det känns ju lite gött, man känner sig ju lite 

bättre sådär, över att kunna hjälpa andra med det som dom tycker är svårt, men ibland blir 

det lite irriterande när man inte själv hinner med nånting. 

 

På frågan hur hjälpen kunde se ut svarar Julia 

Ehm, först så förklarar jag, försöker jag tänka igenom talet igen, för oftast har jag gjort det 

själv eller så, ja, har jag inte gjort det och då försöker jag sätta mig in i talet. Sen så 

försöker jag förklara så som jag tänkte. Och sen försöker jag komma på liksom olika sätt så 

att dom fattar. Jag försöker att säga det lite enklare, säger i olika steg såhär. 

 

Sandra sade angående att agera hjälplärare till sina kamrater 

H: Hur gör du då när du hjälper till? 

S: Ifall det är ett svårt tal så förenklar jag det liksom och ger ett förslag på hur hon skulle 

räkna om det var andra siffror.  

H: Så du ger inte svaret? 

S: Nej, det gör jag ju inte, det vore ju lite dumt, dom ska ju lära sig dom med. 

H: Ja. 

S: Så att jag hjälper ju bara hur dom ska räkna ut det sen får dom räkna det själv och fattar 

 dom inte sen efter att jag förklarat så säger jag att dom får gå till läraren.(Skratt) För att 

 jag har ju mina grejer också att göra. 
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De observerade pojkarna, David och Jesper hjälpte till och uttryckte glädje i att kunna vara 

tillhands, men de kunde stundtals också uppleva att de blev störda. Jesper berättade att han brukade 

resonera om uppgifterna tillsammans med sin kamrat som behövde hjälp så att denne skulle förstå. 

 Vi brukar hjälpa varann, prata om talen. Det är lättare än om folk frågar, om man resonerar 

 om dom istället, än att folk kommer och frågar hela tiden. 

 

Med det menade han att om en kamrat förstått innebörden i momenten de arbetade med så behövde 

han inte komma och fråga igen vid en annan uppgift.  

 

Analys: Rollen som hjälplärare i klassen innehöll flera dimensioner. Dels uppstod tillfälle till 

matematisk kommunikation då eleverna med MVG skulle förklara en uppgift eller ett begrepp, dels 

förstärktes deras egna uppfattning om begreppen och momenten. Här gavs ett naturligt tillfälle för 

eleverna att befästa sina förståelser och kunskaper. Eleverna själva upplevde inte att de lärde sig 

något, men de var tvungna att sätta sig in i problematiken, förenkla och förtydliga för att kamraterna 

skulle förstå, och det gav en djupare insikt till dem själva. Den kommunikation som uppstod var 

förenklad, ett vardagligt språk med avsaknad av matematiska termer. Eleverna förklarade medvetet 

på ett språk så deras kamrater skulle förstå, vilket framkom under intervjuerna. 

 

Flera av eleverna upplevde att de själva blev störda då de skulle hjälpa sina kamrater. De ville ägna 

lektionerna åt att räkna i sin egen takt. Dock kände de sig glada och nöjda åt att kunna hjälpa till. 

Den rådande genusordningen i skolan gör gällande att speciellt flickor skall vara hjälpsamma och 

ansvarstagande (Svalerud 2005), och detta skapade en dubbel känsla då eleverna med matematisk 

förmåga ville använda lektionstiden till sina egna studier och till att utveckla sig själva. Även 

pojkarna upplevde störning i sitt räknande då kamrater ville ha hjälp, men de tog hand om 

problemet och stöttade dem.  

 

Både pojkarna och flickorna ansåg att det var viktigt att kamraterna förstod hjälpen, annars skulle 

de komma tillbaka och fråga och störa igen. Någon MVG-elev beskrev att om den inte klarade av 

att förklara tillfredsställande hänvisades den frågande eleven till läraren. De nöjde sig alltså inte 

med att bara ge ett svar och visa en korrekt lösning för kamraterna, och tolkningen av det beteendet 

blev att de lär ut till sina kamrater på samma sätt som de själva lär in. De vill förstå för att kunna 

behärska ett matematiskt sammanhang. 

 

Vid gemensamma övningar förklarade MVG-eleverna för sina kamrater om de inte förstod, men 
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inte helt utan problematik. Teorier om kunskapande och lärande ur ett konstruktivistiskt perspektiv 

menar att eleverna själva ska skapa sina förståelser och de bör få tid till eftertanke och reflektion för 

att befästa det nya (Engström 1998). Kommunikationen är viktig i lärandet men det krävs en 

aktivitet från flera parter för att den ska vara tillräcklig (Engström 1998). Kunskapande ur ett 

situerat perspektiv menar att alla deltagare i en praktikgemenskap påverkar varandra och utövar 

inflytande på varandra med allt de gör och säger (Stadler 2009). I dessa gemensamma övningar med 

målet att lösa en uppgift kunde en norm observeras innebärande att det var mer viktigt att uppgiften 

löstes snabbt, än att alla i gruppen skulle förstå, vilket innebär att uppfattningar och matematiska 

objekt inte prövades, korrigerades eller validerades. Det visade sig till exempel när David 

förklarade att 17... betydde 1700 procent av Sveriges yta utan ytterligare förklaringar eller kontroll 

av att den andre eleven förstått.  

 

5.4 Lärandestrategier 

Klassen undervisades mestadels med genomgångar av läraren framme vid tavlan och därefter 

enskild räkning i boken. Läraren berättade också att det arbetssättet passade bra för honom och för 

klassen. Eleverna med matematisk förmåga låg ofta före sina kamrater i boken och vid 

genomgångar av läraren ägnade de sig åt att lyssna, tänka på annat, drömma sig bort samt att 

bekräfta sin kunskap. Eleverna själva sade att de inte brukar lära sig något nytt vid dessa tillfällen. 

Jesper sade  

 Nej, jag lyssnar, men jag kan, brukar va, kan lyssna lite bara. Förstår ändå. 

 

Julia berättade vad hon brukade ägna sig åt vid genomgångar 

 H: Ibland så är det ju genomgång då jag sett att du redan kan. Vad gör du då?  

J: Hm, klottrar lite, fortsätter plugga… Eller så försöker jag räkna ut dom exemplen han har 

på tavlan före att dom andra gör det. 

 

David beskrev samma situation som Julia ovan  

H: Jag har sett att du kan då när han går igenom. 

D: Ja. 

H: Vad gör du då? 

D: Ja, försöker väl oftast lyssna. Se om jag kan lära mig mer. Annars så kanske man kan bli 

lite slö och kanske fundera på annat ibland, men det blir egentligen bäst att följa med ändå. 

 Fast ibland blir det väl att tankarna springer iväg, men (fniss). 
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Sandra hade liknande tankar som David och berättade 

 H: Men vad tänker du då när han går igenom nått som du kan? 

S: Tänker jag bara... vad bra att jag kunde det här, att jag tänkte rätt när jag kunde det så  

att... ja för att annars så kunde man ju missuppfattat när man har lärt sig det själv. Det blir 

liksom bekräftat när han går igenom det att jag lärt mig rätt. 

 

David, Julia, Jesper och Sandra använde läroboken för att få ny kunskap i nya områden eftersom de 

ofta låg före sina kamrater och lärarens planering. De läste och tittade på de exempel som fanns 

beskrivna och de använde facit i boken för att bekräfta att de tänkt rätt och att säkerställa att de inte 

missuppfattat något. David sade vid intervjun efter observationen 

 Så jag brukar rätta efter varje för att se att jag förstått och kommit fram för annars kanske 

 jag måste göra om jättemånga tal liksom, då kanske jag, har glömt bort vad dom handlar 

 om, så då liksom tycker jag det är bättre och ta varje tal för sig, och göra klart dom innan 

 jag går vidare. 

 

Julia sade vid intervjun när vi pratade om hur hon räknar 

H: Du rättar ju dina tal med facit. Hur går det till? 

J: Jag rättar efter varje tal. 

H: Varför? 

J: För att se om jag hade rätt och hade jag fel så måste jag ändra på det och se vad jag 

gjorde  fel. 

 

Sandra uttryckte sig liknande  

H: Sen rättar du mot facit efter varje tal? 

S: Ja. 

H: Varför gör du det? 

S: För att jag, för när jag skriver ett tal och är klar med det, då vill jag se direkt om det var 

 rätt, så jag kan fixa det direkt, se vad jag gjorde fel. För att jag vill inte sitta och räkna 

 igenom hela såhära, avsnittet, och sen rätta och sen märka att, oj, allting är fel, vad har jag 

 gjort för fel, så får jag ju räkna om allting istället. 

 

Skulle något vara fel i elevens uträkning klarade de ofta att själva upptäcka och rätta till felet. David 

beskrev att det kan hända att något blir fel ibland. 

 Ja, ibland så har det blivit så, men det, ibland så är det slarvfel också. Då går man tillbaka i 
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 uppgiften och kollar, vart är felet. Så oftast brukar man ju hitta vart det är. 

 

Julia klarade också oftast att rätta sina misstag själv. 

 ...och sen om jag har gjort helt fel, då försöker jag att med hjälp av svaret räkna ut vad jag 

 gjorde fel och hur jag ska kunna göra det rätt. 

 

Det fanns också andra metoder eleverna kunde använda sig av vid rättning och korrigering och 

Sandra berättade att hon jämförde med kamraters lösningar. 

 ...jämför uträkningen med någon annan och sånt där, för och se vart jag gjorde fel. 

 

Det var också viktigt för eleverna att de förstått på sitt eget sätt. Sandra berättade att hon behövde 

både se lösningar och höra lärarens förklaringar för att kunna lära in ny kunskap och David 

uttryckte tydligt att han var noga med att han förstod matematiken och inte bara kunna hur han 

skulle räkna. 

 Ja, jag tycker det känns bättre då. För då vet jag att jag förstår själv. Såhär på mitt eget vis. 

 

Analys: De elever som observerats lärde sig själva nya matematiska moment genom att studera 

exempel i boken innan läraren hade genomgång eftersom de ofta låg före sina kamrater och lärarens 

planering. Det innebar att eleverna använde genomgångarna till att bekräfta att de hade förstått de 

matematiska metoderna, momenten och begreppen rätt och till repetition av kunskap de redan 

besatt. Flera av dem tänkte på annat och drömde sig bort då de hörde läraren prata om saker de 

behärskade men de kunde snabbt fokusera tillbaka till lektionen om det behövdes. Lyssnande 

utgjorde en stor del av MVG-elevernas matematiksituation. Eleverna i studien störde inte andra då 

de var okoncentrerade på lektionen vilket gjorde att läraren inte gav dem tillsägelser eller 

anmärkningar om det. De sade också att de sällan lärde sig något nytt vid genomgångarna. Men som 

Yackel och Cobb (1996) nämnde finns det en risk med att låta elever själva skapa sina förståelser då 

de kommunikativa aspekterna riskerar att gå förlorade utan kunnig vägledning.  

 

Eleverna i studien ville lära sig på sitt eget sätt och de ville förstå på sitt eget sätt. Att de rättade och 

sökte finna felaktigheter och missuppfattningar bekräftar att de är noggranna med att verkligen 

förstå korrekt. David uttryckte tydligare att han ville förstå och att det skulle vara på hans sätt, än 

vad flickorna gjorde. De var mer inriktade på att få rätt svar och rätt lösning på uppgiften. Att förstå 

nya områden på ett eget sätt, kan tolkas som att kunskapen måste sammansmälta med de 

föreställningar och erfarenheter eleven redan äger. Det kan ske ett tillägg till tidigare kunskap, 
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assimilation eller så sker omstrukturering och omvärdering av det gamla kända tillsammans med det 

nya, ackommodation (Engström 1998). I det observerade materialet, och på det sätt eleverna 

utövade självstudier, gavs inte tillfälle till ordentlig prövning av tidigare kända begrepp och 

ackommodation föreföll inte förkomma i någon stor utsträckning. Ska kunskap sättas på prov mot 

tidigare kända matematikområden så bör olika matematiska tankar få bearbetas samtidigt, vilket 

sker vid övningar då andra elevers förklaringar och handlingar sätter igång den egna processen. Här 

ges inte tillräcklig utmaning och stöd till eleverna med MVG i betyg då de vid enskild räkning i 

boken bearbetar ett kapitel och ett matematiskt objekt i taget.   

 

Skolan har skapat en struktur som lär eleverna att lära sig själva och att göra dem matematiskt 

autonoma. Detta är något positivt då det dels stärker elevernas självförtroende då de lyckas 

korrigera ett fel eller en missuppfattning, och dels för framtida studier och vuxna liv då man ofta 

inte har någon att fråga då problem uppstår. Det är viktigt att begreppen i matematik inlemmas i den 

egna kunskapsbanken och blir elevens egen, och möjligheter till det skapas när eleverna söker 

svaren på sina fel och när de får rätta sina uppgifter själva. Eleverna är inte uttalat medvetna om 

denna lärdom och om vikten av att i framtiden vara självständig i sin matematikutövning.  

 

MVG-eleverna ägnade mycket lektionstid åt att lyssna på saker de redan kunde.  

För att utmanas intellektuellt behöver, enligt Vygotskij (Illeris 2007), en elev som ligger på gränsen 

av sin nivå, stöd och samtal för att komma vidare enligt modellen med den närmaste 

utvecklingszonen. Detta stöd skulle kunna ges av läraren som hjälpte till och vidgade begrepp och 

fördjupade kunskaperna. Det är dock viktigt att påpeka som Illeris (2007) också tar upp att den 

närmaste utvecklingszonen inte är nästa kapitel i boken eller nästa ämneslogiska steg som är 

planerat av läraren. Den närmaste utvecklingszonen är något individuellt som ger en betydelse 

mellan en elev och dess framtid. Under observationerna har inte några samtal och stödjande 

åtgärder av denna karaktär mellan elever och lärare, eller elever emellan funnits och slutsatsen att 

de inte finns, eller att de endast finns sparsamt dras. Skolan tillgodoser inte behovet av 

kommunikativt stöd till elever med matematisk förmåga. Muntliga övningar eller situationer 

uppstod sällan där elevernas kognitiva förståelser utmanades och ifrågasattes. Därmed saknades 

tillfällen till ackommodation och omförhandlingar av en elevs kunskap (Stadler 2009). 

 

Uppgifterna som förberetts av läraren innan lektionerna till eleverna var gemensamma, oavsett 

vilken nivå eleverna befann sig på. De kunde välja att arbeta med lite lättare A och B uppgifter eller 

lite svårare B och C uppgifter i boken. Då någon elev räknat klart fick de själva fråga efter fler 
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övningar eller så läste de själva vidare i boken med resultat att de vid nästa genomgång återigen 

redan kunde området. Det framkom även under intervjuerna att läraren ibland kunde hämta häften 

med liknande uppgifter. Detta kan tolkas som att läraren inte tillräckligt förberett utmanande 

uppgifter till MVG-eleverna eftersom räkning av flera uppgifter av samma svårighetsgrad inte 

utmanar, stimulerar och utvecklar en elev vilket berikande uppgifter med mening och breddning åt 

arbetsområdet gör (Pettersson 2008). Under en lektion sade Julia att hon redan var klar med 

uppgifterna dels för att visa att hon var duktig men också för att fråga vad hon skulle göra härnäst. 

Denna önskan om andra uppgifter och frågan om vad hon skulle göra sedan, i påståendet att hon var 

klar med uppgifterna, visar att eleverna ville ha mer att göra och mer utmanande uppgifter och 

därmed inte fått detta behov tillgodosett av läraren. Eleverna ville jobba under lektionerna och de 

hade en drivkraft att vilja lära sig mer, vilket visade sig när de frågade efter instruktioner och att de 

alltid räknade hela lektionstiden med koncentration ända tills läraren avslutade densamma. Denna 

observation stämmer också väl överens med Wahlströms (1995) tankar om att elever med 

matematisk förmåga kan lägga ner mycket tid för att bli så bra som de vill inom ett område.  

 

Några av eleverna som observerats räknade också hemma för att de tyckte att det var kul, eller som 

Sandra sade,  

 … och sen om jag inte har någonting annat bättre för mig, (fniss) så sätter jag mig med 

 matten. Det är ju nånting som fördriver tiden. 

 

Att hon då valde att arbeta med matematik tyder på att det gav henne något, att hon tyckte att det 

var roligt eller att hon kände sig bra när hon lärde sig något eller bekräftade att hon redan kunde 

något. Hon sade det med en antydan att det skulle vara något att skämmas för, hon fnissade till mitt 

i meningen, medveten om att det inte var en vanlig fritidssysselsättning bland ungdomar. Julia 

använde matematiska datorprogram hemma på eget initiativ, vilket kan tyda på att hon ville vidga 

sitt kunskapsområde och utforska nya domäner, ett behov av att utvecklas och rikta in sig på 

framtida arbetsliv. Hon fick inte sin nyfikenhet och sitt behov tillgodosett i skolan då hon aldrig fått 

prova liknande program i skolans regi.  

 

En strategi för lärande som visades under observationerna var att kräva hjälp då något behövde 

förklaras och MVG-eleverna som studerats använde olika metoder för detta. Pojkarna frågade gärna 

rakt ut efter lärarens hjälp medan flickorna räckte upp handen eller gick fram till läraren vid 

katedern. Det bekräftar de undersökningar som tidigare gjorts där flickors sätt och agerande i 

klassrummet förväntas vara lugnt och sansat och där pojkar mer släpps fria och ges större utrymme 
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(Wester & Jonsson 1998, Staberg 1992). Exempel på detta som framkommit under observationerna 

är då David stoppar läraren verbalt då han går förbi för att få en uppgift bekräftad och Julia som 

räckte upp handen för att få hjälp som läraren inte såg.  

 

5.5 Motivation-tävlingssinne 

De elever som observerats hade en stark egen motivation ett uttalat tävlingssinne. Flera av dem gav 

tydliga exempel på att de ville lyckas och att de uppskattade att sporras av och jämföras med 

kamraterna. De använde provresultaten för att tävla mot varandra då det var enkelt att jämföra 

antalet poäng. För Sandra var tävling av olika slag en stor del av hennes tillvaro, och hon njöt av 

tävlingssituationen. Vid tillfället då David fick sitt provresultat inför klassen som ovan nämnts, 

kommenterade Sandra på detta sätt. 

 Det blir ju bara så hära, jaha, han lyckades bättre än mig. Fan, (skratt) nej men det blir ju 

 såhära, man vill ju helst va bäst (skratt) det är ju roligast så. 

 

Ytterligare ett uttalande från Sandra beskriver och förtydligar hennes inställning. 

 H: Varför vill du lära dig matte? 

S: Jag är bara sån som person att jag vill kunna allting och lyckas med allting så att det är 

ju det, och jag vill… det är ju bra att kunna i framtiden så då, är det ju så att jag vill lära 

mig så…ja…jag är bara sån som person att jag vill vara bra på det jag gör. 

 

David hade en något mer tillbakadragen syn på detta med att jämföra resultat och tävla mot 

varandra. Han tävlade dock hela tiden mot sig själv och ville utvecklas och lära sig mer. 

 D: Så där alltså, jag, vad ska jag säga, tävlar väl mer mot mig själv i sådana fall.  

 H: Du jämför inte så mycket mot de andra? 

D: Nej, liksom, det spelar ju ingen roll vad dom andra har egentligen. För det är ju liksom 

deras kunskap. Säg att någon skulle ha bättre än mig så, liksom det är ju deras kunskap  och 

jag har ju min så, jag räknar ju för min egen fortsatta utbildning eller vad man ska säga… 

så… liksom det är ju bara för mig själv. Så egentligen kvittar det vad dom andra har.  

 

Julia berättade att hon inte ställde upp i tävlingar om det inte fanns en möjlighet att vinna. Skulle 

hon ändå tvingas delta gjorde hon inte sitt bästa och därmed skulle det inte vara så illa att förlora.  

 Jag tävlar bara om jag vet att jag kan vinna. (fniss) Så mycket hatar jag att förlora. 

 

I skolsituationen tyckte hon om att göra jämförelser med sina kamrater.  
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 J: Men det är kul. Då brukar jag ju… det är så kul när man till exempel får mer poäng än 

 Jesper. För han är liksom verkligen Einstein.  

 H: Och det får du ibland? 

 J: Ja, och då blir man liksom så här stolt. YES.  

 H: Är det ett mål i matten? Att du ska vara bättre än honom? 

 J: Ja, bättre än honom och Sandra och David då. Jag vill va bäst.  

 

Jespers inställning till tävlandet var också mindre uttalat och han hade målet istället inriktat till 

gymnasiet, dels för att säkerställa en plats i det sökta programmet men också för att lyckas med 

matematikstudierna under gymnasietiden. 

 H: Vad är det som är drivkraften? 

J: Det är väl mest att få, att jag har mitt MVG och att jag lär mig mer, så att jag kan mer, 

mer till gymnasiet. 

 

Vid ett tillfälle fick klassen tillbaka tidigare gjorda prov och Jesper gick fram till läraren vid slutet 

av provgenomgången för att korrigera en rättning. Han förklarade detta under intervjun. 

J: Ja, han glömde ta poäng för min… en uppgift. Jag hade en för lite. Jag var tvungen att 

visa att jag inte hade fel. 

 H: Är det viktigt att få… det där extra poänget? 

 J: Ja. Men han sade innan när jag frågade om den där frågan, när jag gjorde provet, hur 

 många poäng och han sade två, och det var ett idag. Så jag skulle ha två poäng där. 

 

Analys: Tävlingssinnet hos de observerade eleverna framträdde tydligt i flera situationer. Hos 

David när han fick sitt provresultat och stolt passerade genom klassen, och hos Jesper när han 

krävde ytterligare poäng för en uppgift trots att provresultatet redan innan poänghöjningen var 

MVG. Hos flickorna framkom tävlingssinnet genom intervjuerna där de beskrev att tävling var en 

viktig del av deras vardag, så viktig att en flicka inte ville tävla om hon inte ansåg att hon hade 

chans att vinna.  

 

Människan har tävlat i alla tider som ett urvalskriterium och som en överlevnadsinstinkt. Även idag 

sker tävlan, rangordning och sortering i många olika sammanhang, även i skolan. För elever i år 9 är 

det viktigt att komma in på rätt gymnasieprogram där betygen är det sätt på vilket de kan hävda sig. 

Eleverna uttryckte inte bara att det var viktigt att komma in på rätt gymnasieprogram utan även att 

lyckas med matematikstudierna under gymnasietiden och att ha en bra matematikutbildning som 
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vuxen. Så trots att det syntes lekfullt med tävlan i klassrummet låg det allvar bakom.  

 

Enligt Wahlström (1995) är det vanligt att elever med någon begåvning har ett utvecklat 

tävlingssinne. Detta gäller som ovan visats även för elever med betyget MVG i matematik. Det 

påstås att pojkar är mer tävlingsbenägna än flickor i skolan (Staberg 1992) men denna undersökning 

visar att både pojkar och flickor med MVG besitter denna egenskap. Dessutom har de en egen 

motivation att lyckas med sina studier och de är beredda att lägga ner mycket tid på det.  

 

De prov som observerades var sammanställda med poäng där olika uppgifter hade olika antal poäng 

beroende på svårighetsgrad. Enligt skolverkets betygskriterier i kursplanen för matematik är det 

vissa kriterier som kan vara svåra att upptäcka vid enbart ett skriftligt prov. Att eleverna matas med 

uppfattningen att över en viss poängnivå uppnås betyget MVG blir då missvisande då de kan tro att 

provets betyg blir detsamma som terminsbetyg eller slutbetyg.  

 

5.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultaten av studien består av att MVG-elever inte får så 

mycket stimulans och stöd i undervisningssituationen vad gäller de kommunikativa aspekterna och 

kvaliteterna under lektionstiden, men att de får utveckla matematiskt autonoma egenskaper och lära 

sig att lära självständigt. Här är läroboken det viktigaste objektet för MVG-eleverna då den ger 

vägledning och visar exempel samt att den kan sätta igång inre diskussioner hos eleven. Dessa 

egenskaper kan vara nyttiga i fortsatta studier och i yrkesverksamma matematiska situationer. De 

får inte kommunikativ vägledning då de lämnas att själva lära in nya områden och den 

kommunikation som finns elever emellan, i hjälplärarsituationer, ger inte utvecklingsmöjligheter till 

MVG-eleverna då nivån anpassas efter eleven som behöver hjälp. Förståelser och begrepp får 

förankring hos eleven då han eller hon förklarar för andra studiekamrater, men det är något som 

sker omedvetet hos eleven.  

 

Den genusordning som generellt råder i ett klassrum, där pojkar tar för sig mer av lärares 

uppmärksamhet än flickor, ses även hos MVG-eleverna i studien. En viss förstärkning av 

genusrollerna kunde anas då lärare tillåter detta klimat med pojkar som begär hjälp och flickor som 

frågar efter hjälp. Viljan att vara bäst och att lyckas bäst är stark hos både pojkar och flickor betyget 

MVG. Flickorna i studien anser sig bli mer störda än pojkar av att deras kamrater frågar efter hjälp, 

men både pojkar och flickor förklarar med syftet att kamraten själv ska förstå uppgiften för att få 

egen kunskap. 
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Elever med betyget MVG får själva ta ansvar för att få uppgifter att göra då de uttalade uppgifterna 

är gjorda. Det visar att skolan inte förberett utmanande och stimulerande uppgifter för eleverna att 

arbeta vidare med då de tidigare var lösta. 

 

MVG-elever får inte öva i att samarbeta kring matematiska uppgifter i den utsträckning som 

skolverket menar är utvecklande enligt observationerna och intervjuerna (Skolverket 2003). Det 

traditionella arbetssättet som bedrivs med genomgångar och enskild räkning i boken är passande för 

många lärare och elever, men eleverna har ofta inte provat något annorlunda och saknar därför 

referenser. Arbetssättet är tidsbesparande för läraren då det krävs mer tid om andra övningar ska 

genomföras eller om inomklassgrupperingar ska göras inför nya områden.  

 

Skolor förstärker känslan av att tävla i undervisningen då prov och olika resultat är poängbaserade. 

Det är lätt för elever att se och jämföra vem och vilka som får flest poäng trots att olika typer av 

matematiska kvaliteter som krävs för det högsta betyget inte framgår i en sådan 

poängsammanställning.  
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7. Diskussion 

 

Diskussionen kommer att behandla resultaten och slutsatserna från observationerna och intervjuerna 

samt analysen av dem. Huruvida metoden kunnat svara på frågeställningarna kommer också att 

diskuteras samt implikationer för undervisning och fortsatt forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

De centrala resultaten och slutsatserna från analysen visar att MVG-eleverna inte tillräckligt får stöd 

och stimulans att utvecklas matematiskt samt att de tvingas till att bli autonoma i sitt lärande med 

hjälp av läroboken.  

 

Flera situationer har visat att MVG-elever själva får ta ansvar för att få utmanande uppgifter. Till 

exempel anser jag att de häften eleverna fick tilldelat sig när de frågade efter fler övningar inte är 

exempel på berikning av ett område, utan bara mer övning på samma sak vilket inte utvecklar 

matematikkunskap hos eleven för det aktuella området. Häftena är inte undersökta i denna studie 

utan innehållet i dem är beskrivna av eleverna under intervjuerna (s34). Enligt dem var extrahäftena 

fyllda med likartade uppgifter som fanns i den lärobok klassen använde. Berikning ska bredda och 

fördjupa en elevs kunskaper, och därför bör extrauppgifter väljas ut med omsorg för att de ska passa 

varje individ och dennes närmaste utvecklingszon. Undervisningen var inte anpassad till MVG-

eleverna då inte alla kriterier för det högsta betyget behandlades. Eleverna gavs inte möjlighet att 

utvecklas efter sin förmåga. Det är naturligtvis en organisatorisk fråga anser jag, då en lärare idag 

har många elever i ett klassrum och fokus för skolan är att alla elever ska nå minst betyget godkänt. 

Många resurser läggs på de elever som har svårigheter att nå upp till den godkända kunskapsnivån, 

naturligtvis, men kraven som ställs i läroplanen på alla elevers behov av stöd följs då inte. Läraren 

är också fokuserad på att hinna med kursens alla avsnitt, så de elever som vill och kan lära sig mer 

ges inte möjlighet till detta, då det tar tid i anspråk från läraren. Ytterligare en aspekt på lärarens 

organisation och planering av undervisningen kan vara att identifieringen av eleverna med 

matematisk förmåga och deras individuella behov och kunskaper inte har gjort grundligt. I och med 

detta har läraren inte kännedom om vilka de enskilda elevernas behov är och läraren kan därmed 

heller inte tillfredsställa dem.  

 

Eleverna med MVG ägnar många timmar under matematiklektionerna åt att lyssna på saker de 
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redan behärskar, vilket framkom under intervjuerna. Jag anser att om eleverna och läraren blev mer 

uppmärksammade på att fler dimensioner av lärande finns i genomgångarna skulle troligen inte så 

många elever sitta och drömma sig bort, de skulle lyssna efter andra saker att lära sig, som hur vissa 

saker kan uttryckas och läraren skulle tydligare kunna visa och berätta på fler sätt, och ge 

anvisningar om hur ett korrekt matematisk språk kan föras. De undersökta elevernas 

matematiksituation bestod till stor del av att lyssna och sedan tyst räkna, vilket innebär att en 

dimension saknas för dem, eftersom språket och interaktionen med kamrater och lärare uteblir. Att 

läraren förklara ett problem behöver inte leda till förståelse om inte lyssnaren har adekvata begrepp 

redan klart för sig. Även det bildliga matematiska språket har varit osynligt i denna undersökning 

bland eleverna med MVG i betyg.  

 

De elever som har betygen MVG i matematik blir ofta tillfrågade om hjälp, då kamraterna vet att de 

behärskar matematiken. Eleverna jag studerat hjälpte gärna till, men en känslomässig konflikt 

uppstod då de blev störda. Å ena sidan vill de hjälpa till, å andra sidan vill de ägna sig åt sitt eget. 

Speciellt flickorna anser jag stördes av denna situation. Att agera som hjälplärare har vissa fördelar 

då det skapar en form av interaktion mellan elever då begrepp ifrågasätts av den frågande kamraten. 

Hjälpläraren tvingas argumentera och förklara sina lösningar. MVG-eleverna får dock inte själva 

utmaningar och vägledning i hur till exempel en lösning kan se ut eller förfinas när de hjälper sina 

kamrater. För detta krävs diskussioner på en nivå som är anpassad efter eleven med MVG. 

 

De frågeställningar som ställdes i början av arbetet var hur skolsituationen ser ut för och upplevs av 

pojkar och flickor med MVG i matematik samt hur matematiken kommuniceras av dessa elever. Jag 

har med denna studie kunnat visa att eleverna får utveckla och lära sig ett autonomt beteende där 

självstudier är det dominerande inslaget. De får lära sig från exemplen i läroboken, och de använder 

lärarens genomgångar till att validera sin förståelse, samt att de använder facit i boken som en 

matematisk resurs för att bekräfta att de tänkt och gjort rätt. På frågan om de ges möjlighet att 

utvecklas matematiskt kan svaret bli både ja och nej. Som ovan beskrevs lär sig eleverna ett 

självständigt arbetssätt som de kan ha nytta av i framtiden, men de får inte tillräckligt lära sig de 

kommunikativa aspekterna av matematiken och inte heller perspektiven där argumentation och 

framförandet av egna och andras idéer prövas och diskuteras. Undervisningen är inte anpassad för 

övningar i kommunikation. Studien visar heller inte att övningar och uppgifter ges som ligger 

utanför kursen i matematik. Finns intresset hos en elev att lära mer, är det upp till denne själv att 

hitta hjälp och stöd för detta. De elever jag studerat söker detta stöd hos sina föräldrar, men det 

förutsätter att föräldrarna själva besitter kompetenser att handleda, finna uppgifter och skapa 
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utmaningar. 

 

De teoretiska avsnitten har visat hur elever med matematisk förmåga behandlas och agerar i ett 

klassrum vilket överensstämmer med vad denna undersökning visar, bland annat att MVG-eleverna 

är arbetsvilliga och tävlingsinriktade. Teoriavsnittet har också visat hur pojkar och flickor generellt 

beter sig i klassrummet. Pojkar tar för sig mer och flickor ska vara skötsamma, smidiga och till lags, 

vilket gäller för alla elever, inte specifikt för elever med betyget MVG. Jag visade dock att dessa 

karaktärsdrag även fanns hos MVG-eleverna och att den rådande genusordningen gällde även för 

dem. Det stämmer också med min egen uppfattning och erfarenhet av att arbeta som 

matematiklärare under 7 år att pojkar bättre ser till att kräva och få hjälp som de behöver.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Två skilda datainsamlingsmetoder har använts i denna studie för att kunna svara på 

frågeställningarna ovan. Observationer av elever i situationer där matematisk aktivitet har pågått, 

samt enskilda ostrukturerade intervjuer med fyra utvalda elever med MVG i betyg, utförda i neutral 

miljö under elevens lediga tid. 

 

Att använda observationer som datainsamlingsmetod hade både styrkor och svagheter. 

Observatören kom nära händelserna och fick uppleva vad som sades och utspelades i klassrummet, 

vilket var positivt. Men en observatör kan aldrig vara helt objektiv då denne har egna erfarenheter 

som omedvetet vägs in i tolkningarna och så även i detta fall. Dessutom hade fältanteckningar en 

svaghet i att det var svårt att hinna med att anteckna och att det uppstod en sortering av materialet 

redan under observationen. Det betydde att när observatören kom hem fanns inte ett fullständigt 

material att bearbeta. Beslutet om vad som skulle utelämnas och vad som skulle tas med från 

observationerna och samtalen i resultatredovisningen, var ytterligare en händelse som blev påverkad 

av mig som författare. Bättre resultat skulle denna undersökning kunnat få, om samtliga 

observerade lektioner spelats in med kamera med ljudupptagning. Analysarbetet av lektionerna och 

elevernas beteende skulle därmed betraktas som mer tillförlitliga och mer objektiva. Filmer och 

ljudfiler skulle ha kunnat diskuteras tillsammans med handledaren för studien för att få hjälp med 

tolkningsarbetet och den enskilda personens (observatörens) inverkan på resultatet kunde ha 

minskats. 

 

När en person kommer in i ett klassrum påverkas människorna av varandra. När jag utförde mina 

observationer var det ofrånkomligt att min närvaro inte påverkade på något sätt. Jag vill dock tro att 
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den var ganska liten eftersom jag vid det första tillfället presenterade mig och delar av syftet med 

undersökningen. Jag valde att inte berätta att jag tänkte observera elever med matematisk förmåga. 

Tanken med det var att eleverna med MVG inte skulle börja fundera på om de skulle ingå i min 

undersökning, utan att de skulle vänja sig med mig som observatör i klassrummet. Brude Sundin 

(2007) diskuterade huruvida en observatör påverkar en situation med sin närvaro och kom fram till 

att människor ofta är upptagna med sig själva och sina handlingar att en observatör eller 

bandspelare inte inverkar nämnvärt på beteendet. Jag var placerad längst bak i ett hörn av 

klassrummet mot fönstren, och min känsla var att eleverna ganska snabbt vande sig att jag fanns 

där. Det visade sig genom att de började hälsa på mig i korridoren och att de elever som satt närmast 

vid de sista observationstillfällena frågade mig om hjälp med uppgifter. Troligtvis skulle en bättre 

placering varit mitt i klassrummet vid en vanlig bänk där jag skrev och antecknade på liknande sätt 

som eleverna, där mina aktiviteter så mycket som möjligt skulle liknat en vanlig elevs. 

Observationerna har på ett tydligt sätt kunnat visa hur matematiksituationen ser ut för elever med 

matematisk förmåga. 

 

Intervjuerna som fördes med eleverna var tänkta som förtydliganden av saker som upptäcktes under 

observationerna. Det som efteråt slog mig var att så mycket mer framkom under samtalen. Eleverna 

var villiga att berätta om sin situation och möjligen skulle det ha utnyttjats bättre med än mer väl 

förberedda frågor som på djupet kunde öka förståelsen av hur elevernas stöd och möjligheter till 

utveckling och stimulans under lektionerna kunde tolkas. Intervjuerna kunde ha förbättrats med mer 

genomtänkta frågeställningar. Eleverna var med och valde plats för intervjuerna, dels för att jag inte 

kände till vilka lugna lokaler som fanns på skolan, och dels för att eleverna skulle känna delaktighet 

i studien. Transkriptioner från utvalda delar av elevsamtalen valdes att tas med i 

resultatredovisningen för att belysa händelser och fenomen och ge trovärdighet till analysen och 

resultaten från intervjuerna har visat hur eleverna uppfattar sin matematiksituation.  

 

Under analysarbetet ställde jag mig frågan om resultatet skulle sett annorlunda ut om jag varit 

medveten om lektionsinnehållet och om läraren skulle varit förberedd på när observationerna skulle 

utföras. Slutsatsen jag kom fram till var att resultatet blev mer äkta när dessa delar inte var kända. 

De observationer som gjordes var fokuserade på elever och deras agerande i klassrummet, oavsett 

lektionsinnehåll. Risken fanns att läraren skulle ha anpassat lektionerna om han visste att de skulle 

observeras och det fanns också en risk att vanliga lektioner med enbart enskild räkning inte skulle 

ha observerats, utan valts bort av mig. En bild jag hade innan studiens arbete var att den enskilda 

räkningen inte visar så mycket av elevernas beteenden, vilket visade sig inte stämma. Mycket hände 
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under dessa lektioner som redovisats i resultaten. Som observationerna nu utfördes blev lektionerna 

och resultaten av dem mer realistiska. 

 

En annan fråga jag ställde mig innan observationernas och intervjuernas början var huruvida läraren 

skulle informera mig om elevernas kunskaper, egenskaper och på vilka grunder de fått sitt betyg. 

Jag valde att inte låta honom berätta något och jag står fast vid att det var klokt, då annars 

ytterligare en persons åsikter skulle ha färgat analysen av resultaten. Detta får väga mot att vissa 

resultat gav utslag för elevernas personliga egenskaper. 

 

Kategoriseringen av resultatet valdes då vissa områden och beteenden visade sig tydligt vid 

bearbetningen av datamaterialet. Säkerligen kan ytterligare saker tolkas från materialet med en 

annorlunda infallsvinkel och andra frågeställningar, men med de frågor jag sökte svar på har 

materialet gåtts igenom ett flertal gånger och elevers situation i skolan har belysts på det 

presenterade sättet.  

 

Metoden har kunnat svara på hur skolsituationen ser ut för MVG-elever, hur eleverna upplever sin 

matematiksituation samt om de får stöd att utvecklas matematiskt. Visserligen har bara ett litet antal 

observationer genomförts, sex stycken, under en begränsad tid av högstadiet, och enbart i en klass 

med en undervisande lärare, och intervjuerna med eleverna har bara skett vid ett tillfälle per elev. 

Trots det anser jag att observationerna och intervjuerna belyser en situation som gäller generellt då 

tidigare forskning om barn med matematisk förmåga stärker mina slutsatser. Mina analyser visar 

dessutom att rådande genusordning även gäller för den grupp av elever som innefattar barn med 

matematisk förmåga. 

 

7.3 Implikationer för undervisningen 

Eleverna själva är inte tillräckligt förtrogna med på vilka grunder ett betyg sätts och vilka kvaliteter 

som ingår i bedömningen. Proven anses av eleverna vara ett tävlingsmoment och med den 

poängräkning proven har förstärks tävlingsandan på gott och ont. Gott för att det kan fungera som 

morot och motivationshöjare, ont då eleverna fokuserar på fel saker, de lär sig inte att tänka kreativt 

och eget. Dessutom tenderar flickorna att lättare premieras i poängsättningen eftersom de lär in hur 

läraren vill att lösningar ska göras och se ut (Wester & Jonsson 1998, Wahlström 1995). Om 

eleverna gjordes mer medvetna om grunderna för de olika betygen, skulle proven och 

provresultaten istället kunna användas som underlag för diskussioner och som formativa 

lärandemoment där lärandet anpassas efter varje elevs behov.  
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Tävlingssituationen som fanns i praktikgemenskapen uppstod också på grund av att undervisningen 

till så stor del byggde på räkning i läroboken. Jag menar att om fler övningar i stället använts där 

kommunikation och argumentering tränats, flyttas fokus bort från uppgifterna i boken, och 

tävlingen att räkna så mycket som möjligt minskar och eleverna räknar i stället mer kvalitativt. 

Kvaliteter som dessutom behövs redovisas för läraren om det högsta betyget ska erhållas.  

 

Ett sätt att utveckla interaktionen mellan lärare och elev och kombinera lyssnande och talande, 

skulle kunna vara att läraren är med när elever med matematisk förmåga förklarar för kamrater, och 

ger stöd och råd i hur eleverna kan uttrycka sig, läraren får då dessutom kunskap om elevernas 

kvaliteter i olika matematiska områden vilka ska bedömas. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

De socioekonomiska aspekterna av eleverna med matematisk förmåga och deras situation är inte 

medtagna i denna studie, även om det har betydelse för en elevs inställning och resultat i matematik 

(Lindahl 2007, Skolverket 2009). Intressant vore att vidare undersöka hur stor del av elevernas 

matematiska utveckling de får från sitt hem, och med hur stor del skolan bidrar, med tanke på att 

resultaten visar att eleverna söker utmaningar från sin omgivning och sina föräldrar.   

 

Jag har tidigare skrivit att resultaten och analyserna påverkas av mig som person och av de 

föreställningar jag bär med mig. När arbetet påbörjades var jag mycket fokuserad på varför flickor 

ofta erhåller högre betyg än pojkar med liknande provresultat. Detta släpptes under arbetets gång 

för att istället rikta fokus på hur vardagen och undervisningssituationen för eleverna ser ut. Dock 

tycker jag fortfarande att det är intressant och möjligtvis har det ändå påverkat mina analyser, då jag 

tänkt på vilka faktorer som kan påverka ett slutbetyg hos en elev. Jag lämnar med varm hand frågan 

vidare till andra studenter att undersöka relationen mellan provresultat i matematik och kön. 
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Karlskoga 100427 
 
 
 
 
 
 

Matematikstudie vid __________ skola 
 
Jag heter Helen Brink och studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö till matematiklärare för 
grundskolans senare år. I min utbildning ingår det ett examensarbete om 30 hp som jag valt att 
skriva i matematikdidaktik och jag tänker studera elever med matematisk förmåga ur ett 
genusperspektiv. Till min hjälp har jag av matematiklärarna vid ________ skola fått uppgifter om 
att er son/dotter skulle kunna vara lämplig att observera och intervjua för mina datainsamlingar.  
 
Under observationerna kommer jag att göra fältanteckningar och vid intervjuerna kommer jag att 
göra ljudupptagningar för att lättare kunna bearbeta materialet. I mitt examensarbete kommer alla 
namn på elever och lärare att vara fingerade. När studien är avslutad kommer anteckningar och 
ljudupptagningar att förstöras. För mig är det självklart att allt kommer att skötas på ett 
professionellt sätt där elevernas identitet i alla lägen kommer att skyddas. 
 
Jag skulle vara tacksam om er son/dotter kan delta. Om ni undrar över något är ni välkomna att 
kontakta mig. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Helen Brink 
 
  hbrds07@student.lnu.se 
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